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In 1997, s-au pus bazele proiectului Educaţia pentru Cetăţenie într-o Societate Democratică
(ECSD), cu scopul de a identifica valorile şi aptitudinile de care au nevoie indivizii pentru a
deveni cetăţeni activi, cum pot ei să-şi insuşească aceste aptitudini şi cum pot învăţa să le
transmită altora.
La începutul proiectului, a fost înfiinţat un grup de iniţiativă, alcătuit din reprezentanţi ai
ministerelor educaţiei, specialişti, instituţii internaţionale şi ONG-uri care activează în domeniul
educaţiei cetăţenilor într-o societate democratică. Activităţile proiectului, bazate atât pe teorie, cât
şi pe activităţi practice cotidiene, au fost împărţite în trei subgrupuri. Acestea au lucrat la

A -  concepte / definiţii:
Scopuri: elaborarea unui cadru de concepte referitoare la cetăţenia într-o societate democratică,
laolaltă cu terminologia adecvată şi identificarea aptitudinilor fundamentale cerute de practicile
democratice din societăţile europene.

B- proiecte pilot / iniţiative cetăţeneşti
Scopuri: identificarea iniţiativelor privind cetăţenia; valorificarea acestora, compararea, evaluarea
şi dezvoltarea lor (acestea având caracter novator şi de responsabilizare, cetăţenii participând
activ în societate, în special la nivel local). Sunt identificate şi sprijinite parteneriatele dintre
diverşii actori implicaţi în educaţia pentru cetăţenie (de ex., şcoli, părinţi, media, firme,
autoritaţile locale, centrele pentru educaţia adulţilor ).

C -  sisteme de instruire şi de sprijin
Scopuri: identificarea diferitelor metode şi mijloace de învăţare, predare şi instruire , pentru
construirea unei reţele de multiplicatori, educatori pentru adulţi, formatori de profesori în
domeniul educaţiei pentru cetăţenie într-o societate democratică, realizarea schimbului de
informaţii şi de experienţă în domeniul ECSD şi crearea forumurilor de reflecţie şi de discuţie.
Dintre numeroasele activităţi desfăşurate între 1997 şi 2000 a rezultat, inter alia, prezentul raport
de sinteză a proiectului, aparţinând d-lui Cezar Bîrzea, şi trei studii complementare, prezentate la
conferinţa finală a proiectului (Strasbourg, 14-16 septembrie 2000 ).

Pe lângă prezentul raport, acestea sunt:
- Concepte şi competenţe de bază pentru educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică,
de Francois Audigier
- Iniţiative privind cetăţenia: responsabilizare, participare şi parteneriate, de Liam Carey Keith şi
Forrester
- Strategii pentru învăţarea cetăţeniei democratice, de K. H. Duerr, V. Spajic-Vrkas şi I. Ferreira
Martins.
Informaţii suplimentare asupra activităţilor, studiilor, rapoartelor şi publicaţiilor proiectului
ECSD se pot găsi pe site-ul: http//culture.coe.int/citizenship
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Introducere: Educaţia pentru cetăţenie într-o societate în schimbare

Ralf Dahrendorf a denumit anii ‘90 decada „cetăţeniei”. Este decada schimbărilor
istorice care şi-au avut consecinţe asupra cetăţeniei şi asupra educaţiei pentru cetăţenie, de ex.,
tranziţiile postcomuniste, criza statului bunăstării, globalizarea economică, apariţia
biotehnologiilor şi a identităţilor exclusive. Este o perioadă de provocări şi de incertitudini,
determinate de deprecierea valorilor fundamentale ale epocii moderne, de ex., munca, societatea
de masă şi statul naţional. In acelaşi timp, este începutul unui nou optimism, rezultat din acţiunea
conjugată a complexului mileniului şi a renaşterii virtuţilor cetăţeneşti.

De fapt, în toate perioadele caracterizate de crize şi dileme, idealul cetăţenesc a fost
invocat ca o speranţă, ca o soluţie sau ca un nou proiect al civilizaţiei. De exemplu, în epoca
“New Deal” din Statele Unite, mişcarea educaţională a reconstructivismului a subliniat
necesitatea de a se „reinventa educaţia pentru cetăţenie” (Merriam).

In zilele noastre, se vorbeşte despre un nou contract social, bazat pe drepturile şi
îndatoririle cetăţenilor, care ar reinstaura coeziunea socială, ca şi solidaritatea bazată pe ordinea
morală.

Este acesta un nou soi de utopie? Pot societăţile noastre împăca cerinţele contradictorii ale
competiţiei şi solidarităţii?  Este natura umană capabilă să genereze şi să administreze un
asemenea proiect?  Poate educaţia să contribuie la o asemenea reorientare a civilizaţiei?
Intrebările de acest fel nu sunt produsul unei simple curiozităţi intelectuale. Ele se străduiesc să
găsească soluţii la uriaşele provocări şi presiuni exercitate asupra conştiinţei cetăţeneşti într-o
societate democratică. Ele reflectă preocuparea şi grija, dar şi încrederea în posibilităţile învăţării
umane. În consecinţă, ecuaţia educaţie-cetăţenie-democraţie a devenit zona în care se
concentrează aşteptările unui public foarte divers: factorii superiori de decizie, politicieni,
profesori, formatori, părinţi, oameni de afaceri, profesionişti ai muncii, funcţionari publici,
experţi ONG, clerici, lideri de comunităţi, specialişti media, profesionişti în domeniul tineretului,
activişti din domeniul drepturilor omului, militari, poliţişti, funcţionari din domeniul emigraţiei
etc. Acest interes se reflectă în numeroase studii, declaraţii politice şi activităţi de masă dedicate
educaţiei pentru cetăţenie într-o societate democratică. Educaţia cetăţenească este deja un scop
comun al reformelor educaţionale în întreaga Europă. Multe organizaţii şi comunităţi, ca şi
practicieni independenţi, pun în mişcare propriile procese de reformă alternative, care pornesc de
la bază. Aceste iniţiative spontane propun soluţii interesante, bazate pe responsabilizare,
autonomie şi proprietate. Pe scurt, educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică (ECSD)
este în acelaşi timp un subiect de cercetare actual, o prioritate a politicilor educaţionale şi un
domeniu de interes global.

Intre 1997 şi 2000, Consiliul Europei a derulat un proiect major în ECSD. Acest
document este raportul de sinteză al proiectului şi are următoarele obiective:
- să prezinte mesajele principale ale proiectului ECSD, într-un context global şi paneuropean;
- să compare aceste mesaje cu orientările, preocupările şi problemele societăţilor noastre
moderne;
- să evidenţieze dinamica internă a proiectului ECSD ca proces de învăţare;
- să formuleze concluzii de interes general legate de politicile şi practicile ECSD din statele
membre;



6

- să formuleze recomandări privind politica în domeniu, pentru organele executive, politicieni şi
persoane implicate în elaborarea politicilor.

Inainte de a intra în consideraţiile principale ale raportului, este important să le plasăm în
contextul lor. Într-adevăr, cetăţenia este o problemă legată de context. Iată de ce, pentru a înţelege
mai bine interesul general pentru cetăţenie şi ce se aşteaptă de la cetăţenie, trebuie întâi să o
circumscriem unui set bine definit de probleme culturale, sociale şi politice. In acest sens, putem
spune că educaţia civică în societăţile industriale târzii trebuie să facă faţă următoarelor
provocări:
! limitele pieţei
! globalizarea
! perspectivele democraţiei
! societatea învăţării.

a) Limitele pieţei
Pâna acum, nici o altă instituţie nu a fost capabilă să regleze angrenajul social cu atâta eficienţă şi
într-o manieră atât de flexibilă cum a făcut-o piaţa. „Mâna nevăzută”1 a cererii şi ofertei este
capabilă să mobilizeze resurse şi competenţe, stimulând creativitatea şi iniţiativa, încurajându-i
pe indivizi să se adapteze spontan la condiţii sociale noi (neprevăzute). În consecinţă, piaţa
înseamnă nu numai un schimb de servicii şi informaţii, ci şi un proces de învăţare continuă.
Piaţa nu este, totuşi, un panaceu. Mai mult, obligată să obţină cât mai multă competitivitate şi
eficienţă, îşi induce propriile sale limitări. Ea adânceşte inegalităţile naturale dintre indivizi,
generând excludere şi inechităţi sociale.

Logica productivităţii în sine este suficientă pentru a eroda importanţa locului de muncă
privit ca valoare dominantă. Reducerea timpului de lucru şi caracterul precar al serviciului
determină o situaţie în care munca nu este accesibilă pentru întreaga populaţie activă. În
consecinţă, societăţile sunt constrânse să caute criterii alternative de coeziune socială care nu mai
consideră munca drept singura premisă. Într-o civilizaţie a relaxării, învăţarea civismului poate fi
practicată în timpul liber şi prin activităţi voluntare. In aceste condiţii, cetăţenia - conştiinţa
cetăţenească - se formează într-un spaţiu public bazat pe ideea de activitate socială, care nu se
suprapune în mod necesar pe munca productivă.

Chiar dacă unii oameni văd statul ca „drumul spre sclavie” (Hayek), piaţa este obligată să
regleze, într-un fel sau altul, relaţiile cu serviciile publice. De aceea, piaţa generează propriul său
sistem de spirit cetăţenesc social, care presupune: măsuri de protecţie socială, acces la serviciile
publice, proprietate particulară protejată de stat, protecţia consumatorului. După Dahrendorf2,
cetăţenia este expresia politică a cooperării dintre piaţă şi stat. Pentru a fi exacţi, conştiinţa civică
este rezultatul unui sistem politic care întăreşte treptat echilibrul dintre condiţiile de pe piaţă şi
drepturile garantate de stat.

Din această perspectivă, rolul statului a evoluat rapid. Această evoluţie a cuprins trei
etape:
•  Etapa  conducerii comandate (între anii ’60-’70), inspirată de teoria lui Keynes aasupra

rolului jucat de stat în distribuirea bunăstării (prin impozite, venituri de la buget şi protecţie
socială); scopul principal al acestei politici era controlul asupra şomajului;

! Etapa conducerii prin ofertă (în anii '80) bazată pe politicile monetariste; scopul principal era
controlul inflaţiei;

! Etapa statului „bunăstării sociale active” (începând din anii '90) se caracterizează printr-o
economie mixtă şi un compromis între monetarism şi economia Keynesiană; fondurile sociale
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sunt folosite pentru a se crea locuri de muncă (politici active), şi nu pentru compensarea
pierderii locurilor de muncă.

Această ultimă etapă în evoluţia pieţei consideră spiritul civic social ca fiind de
importanţă majoră. Rolul societăţii civile şi al parteneriatului social în luarea deciziilor creşte.
Bunăstarea nu este automat garantată de cetăţenia statutară (statutul legal de cetăţean în cadrul
unui stat al bunăstării), ci de către un sistem de responsabilităţi împărţite între stat şi instituţiile de
piaţă.

Noua ordine socială3 restabileşte valoarea muncii în asigurarea coeziunii sociale, dar din
perspectiva cetăţeniei. Încrederea absolută în potenţialul pieţei şi mobilizarea forţei competiţiei
este moderată printr-un sistem de dialog social şi de parteneriat civic.

b) Globalizarea
Dacă prin globalizare înţelegem numai finanţele globale, producţia şi schimburile globale

(de servicii, bunuri, competenţe, idei, oameni, semne şi imagini) lucrurile par simple. Lumea a
devenit un sat mondial unde toate naţiunile aspiră la acelaşi tip de civilizaţie. “Globalizarea se
referă la toate acele procese prin care popoarele lumii sunt încorporate într-o singură societate
mondială, o societate globală“4.
Totuşi, acest gen de simplificări prezintă următoarele riscuri:
- încurajarea omogenizării;
- limitarea la dimensiunea economică a fenomenelor;
- promovarea unui optimism politic exagerat .
De fapt, globalizarea înseamnă nu numai producţie şi comerţ internaţional. Aspiraţia către
globalizare a existat demult sub forma religiei universale, a culturilor, imperiilor şi reţelelor
comerciale dominante. După Wallerstein, sistemul lumii moderne a început odată cu Renaşterea.
Giddens5 asocia globalizarea cu modernitatea, aşa încât aceasta începea în anii 1800.
Un aspect nou în zilele noastre îl reprezintă cultura globalizării6, care înseamnă:
- convergenţă lingvistică, culturală şi ideologică;
- „universalizarea” particularismului
- să gândeşti global şi să acţionezi local
- învăţare interculturală
- identificare globală
- sisteme mondiale de semne şi imagini
- lumea locuită

Pe lângă globalizarea economică şi culturală există şi globalizarea politică. Aceasta
include, pe de o parte, ceea ce Rosenau7 numeşte „guvernare fără guvern”, adică importanţa
crescândă a rolului jucat de organizaţiile interguvernamentale, atât pe plan internaţional, (FMI,
Banca Mondială etc), cât şi pe plan regional (Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Zona de
Comerţ Liber a Americii de Nord, Banca de Dezvoltare a Asiei etc.). Pe de altă parte, interesul
politic nu se mai concentrează asupra entităţilor sau statelor izolate, ci asupra jocurilor pe
multiple planuri desfăşurate pe terenuri instituţionale multistratificate.
Globalizarea economică, culturală şi politică  este noul context al spiritului cetăţenesc
democratic. Acest context  se caracterizează prin următoarele tendinţe:

" Convergenţa valorilor
Unii analişti8 au arătat că tranziţia postcomunistă şi condiţia postmodernistă evoluează în

direcţia unui sistem de valori comune. Dintr-un sondaj internaţional efectuat în 43 de ţări,
Inglehart9 a tras următoarele concluzii:
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♦  Pe de o parte, valorile individuale (libertatea, expresia personală, proprietatea) prevalează
asupra valorilor colective (calitatea de membru, apartenenţă, ordine socială).

♦  Pe de altă parte, valorile materialiste (banii, munca productivă, omogenitatea socială,
autoritatea, statul bunăstării) tind să fie înlocuite de valori post materialiste (relaxare,
activitate socială, muncă voluntară, toleranţă, solidaritate, reciprocitate, interculturalitate)

" Hibridizare culturală
Globalizarea este opusul omogenităţii. Dintr-o pespectivă socială şi culturală, globalizarea

înseamnă crearea noilor practici şi identităţi prin interacţiunea şi fertilizarea încrucişată  a
practicilor şi a identităţilor existente. Eşecul proiectelor anterioare asupra sistemelor globale s-a
datorat faptului că ele s-au limitat la europenizare/occidentalizare. Dominaţia culturală a fost, de
fapt, o formă de pacificare după război sau un instrument de control economic. Noua paradigmă
de globalizare transcende viziunea teritorială a culturii. După cum a arătat Pieterse10, globalizarea
ca hibridizare este opusul globalizării ca omogernizare a culturii.

" Cetăţenia globală
Cetăţenia - conştiinţa cetăţenească - este tot mai puţin legată de un anumit teritoriu. După

cum vom vedea mai târziu pe parcursul acestei comunicări, cetăţenia desemnează simultan un
statut şi un rol. Primul se referă la drepturile civile, politice şi sociale garantate de un stat
cetăţenilor săi. Cel de al doilea ia în considerare identităţile şi reprezentările mintale pe care le
proiectează fiecare individ  privitor la viaţa publică şi politică. Aceste reprezentări subiective pot
fi legate de o anumită regiune sau naţiune, ca şi de o organizaţie, o reţea sau o entitate
supranaţională (Europa, Satul Mondial, Cosmopolisul ). In majoritatea cazurilor, indivizii creează
mai multe identităţi în mod simultan, ceea ce ne permite nouă, dintr-o perspectivă culturală şi
psihilogică, să recunoaştem o cetăţenie multiplă11. La rândul său, această cetăţenie identitară are
repercusiuni asupra cetăţeniei statutare, (statutul juridic şi politic de a fi cetăţeanul unui stat
naţional), ceea ce relativizează şi deconectează de la un teritoriu strict delimitat. Acest mecanism
permite apariţia a ceea ce Habermas12 numeşte „ patriotism instituţional”: este un gen de
identificare realizată cu privire la democraţie şi instituţiile sale, nu la un spaţiu geografic distinct.
 Cetăţenia globală este o formă specifică a conştiinţei cetăţeneşti identitare. Ea se referă la
valorile universale şi la sistemul global pe care îl validează, la identităţi şi relaţii supranaţionale
care există între entităţile constitutive. Conştiinţa cetăţenească globală este un pilon major al
culturii globalizării. Concret, conştiinţa cetăţenească globală a fost descrisă prin trei elemente
fundamentale :

•  Conştiinţa globală
Aceasta include interesul şi preocuparea pentru probleme globale, cum sunt degradarea

mediului înconjurător, violenţa, analfabetismul,sărăcia, intoleranţa sau xenofobia. Aceste
probleme nu sunt specifice pentru o anumită ţară sau comunitate şi soluţionarea lor pesupune
responsabilitatea conjugată a mai multor factori.
Din perspectiva conştiinţei globale13, cetăţenia globală înseamnă:
- să înveţi despre problemele mondiale;
- să împărţăşeşti o lume a tuturor;
- să acţionezi dintr-o perspectivă mondială.

•  Cetăţenia postnaţională
Din punct de vedere juridic, cetăţenia este un atribut al naţionalităţii. Ea desemnează

anumite drepturi, care pot fi obţinute numai de resortisanţi. Cu toate acestea, comunitatea politică
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nu se mai bazează pe relaţii de neam sau origine. Din contră, ea se dispune treptat în jurul unor
cercuri concentrice de socializare politică, orientată de la local la general, de la particular la
universal, de la identităţi proxime la identităţi globale, de la stat la entităţi supranaţionale. Din
acestă perspectivă, membrii unei comunităţi pot alege orice entitate politică pentru propria lor
identificare. Intrucât problemele globale sunt tot mai alarmante, identităţile supranaţionale (e.g.
cetăţenia europeană)14 devin poli de atracţie majori pentru procesele de identificare.

•  Conştiinţa civică postmodernă
Conştiinţa civică a devenit o problemă-cheie în dezbaterea modernitate-postmodernitate.

Discuţiile s-au axat pe următoarele puncte:
- conştiinţa civică a fost în mod tradiţional asociată cu modernitatea;
- condiţia postmodernă impune un nou tip de relaţii între sfera individuală şi cea publică, care pot
fi incluse în vaga terminologie a conştiinţei civice postmoderne15.
De exemplu, Wexler16 afirmă că într-o „societate semiotică”, drepturile politice incluse în
cetăţenia modernă sunt manipulate de „telepolitică” şi de ştirile din reţea care încurajează
consumismul şi lumile virtuale fără nici o legătură cu problemele imediate. Ca urmare, conştiinţa
civică postmodernă neagă idealul clasic al conştiinţei cetăţeneşti şi fundamentele sale: ordinea,
loialitatea, relevanţa , legitimitatea şi moralitatea. Ea nu oferă o alternativă clară, ci contribuie la
relativizarea extremă a conceptului de conştiinţă civică. „Conştiinţa civică virtuală” ia în
considerare numai reţelele şi imaginile globale fără nici o referire la drepturile legale.

c) Perspectivele democraţiei
In stadiul actual al cunoaşterii, este greu de spus dacă democraţia va fi ultima fază istorică

marcând „sfârşitul istoriei” (Fukuyama) sau dacă „revoluţia democratică mondială” va duce la
forme de civilizaţie postdemocratice (Huntington).
Sigur este că democraţia este un proiect perfectibil şi are propriile sale contradicţii interne. Ea
nu se pretinde a fi o formă perfectă de guvernare. Din contră, lasă loc pentru inovaţie şi
îmbunătăţiri, în funcţie de evoluţia aspiraţiilor populaţiei şi de condiţiile concrete. In această
lumină, Castles17 a identificat nouă contradicţii ale democraţiei moderne:

- includere vs. excludere ;
- piaţa vs. stat
- bunăstare crescândă vs. sărăcie crescândă;
- reţea vs. sine;
- universal vs. local;
- producţie vs. mediu;
- modernitate vs. postmodernitate;
- conştiinţă cetăţenească naţională vs. conştiinţă cetăţenească mondială ;
- globalizare de sus în jos vs. globalizare de jos în sus.

Asemenea dezbateri sunt complicate de faptul că democraţia este în acelaşi timp o
valoare şi o metodă de guvernare. Ca valoare, democraţia este un proiect în permanentă
construcţie, un ideal la care aspiră toate naţiunile. Ca o realitate socială, democraţia presupune o
manieră de guvernare caracterizată prin vot universal, drepturi egale, separarea puterilor,
pluralism şi reprezentare democratică. Intre proiect şi realitate există o tensiune constantă, un
hiatus care îşi are originea în diferenţele inerente dintre construcţia simbolică şi realitatea pe care
o reflectă. In acest sens, Hermet18 vorbeşte despre un deficit democratic permanent care trebuie
redus prin cultură şi prin educaţia civică.
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Cu alte cuvinte, proiectul democratic nu se menţine automat, prin propriile sale puteri,
printr-o simplă reproducere socială. Educaţia pentru cetăţenie este principalul instrument
pentru atingerea acestui scop. Aceste tensiuni primordiale între ideal şi realitate domină în
discuţiile curente asupra viitorului democraţiei. Chiar dacă unii, puţini, se mai îndoiesc de
superioritatea democraţiei ca regim politic, întrebările care se ridică sunt în principal legate de
două aspecte19:

•  posibilitatea existenţei democraţiei în ţările sărace ;
•  eficienţa democraţiei comparată cu standardele proprii.

În lipsa unei competiţii ideologice cu totalitarismul, democraţia este obligată să facă un
efort pentru a se autodepăşi. Ea nu mai poate fi comparată cu „democraţiile populare”, ci cu
propriile sale performanţe şi propriul său ideal. Rezultatul este preocuparea pentru progres şi
inovaţie, ca şi unele dileme interne20

 In zilele noastre, echilibrul între proiect şi metodă , între ideal şi realitate poate fi afectat de două
provocări:

•  erodarea virtuţii democratice;
•  stabilirea legitimităţii prin consimţământ pasiv şi acceptare.

De fapt, pentru cetăţenii occidentali născuţi într-o societate liberă, democraţia pare a fi un
bun de consum, o moştenire la care ei sunt îndreptăţiţi, prin simpla cetăţenie statutară. Această
atitudine consumistă, însoţită  uneori de o apatie civică şi o deziluzie politică contribuie la
erodarea virtuţii democratice. În felul acesta, democraţia riscă să fie redusă la acţiuni de rutină
(reflexe electorale periodice, plata automată a impozitelor) sau la un ritual politic pe care Bellah
l-a denumit „religie civilă”.

Legitimitatea pasivă determină o preocupare similară. De fapt, forţa democraţiei constă
nu atât în masa de susţinători, cât în valorile pe care aceştia le împărtăşesc. Faptul că democraţia
este asociată cu un mod de viaţă comod este tot mai mult perceput numai prin efectele sale la
nivel material. În aceste condiţii, riscul este ca cetăţeanul-consumator să accepte democraţia aşa
cum este, fără a încerca s-o îmbunătăţească. Iar aceasta poate însemna, de fapt, stagnarea
proiectului democratic.

d) Societatea învăţării
In anii '70, în contextul crizei pertroliere, s-au emis mai multe profeţii asupra societăţii

industriale. Una din aceste profeţii a fost deosebit de populară. Lansată cu 25 de ani în urmă21,
teza societăţii învăţării a atras mulţi factori de decizie, politicieni şi industriaşi. Aceştia erau
convişi că educaţia putea fi un răspuns la problemele economice, politice şi sociale curente.
La început, definiţia dată de Husen nu delimita clar noul concept  al abordărilor similare (e.g. în
comparaţie cu „O naţiune care învaţă” care era la baza unui celebru raport publicat in SUA). In
semnificaţia sa originală, societatea învăţării se presupunea a fi tipul de civilizaţie a anului 2000,
având următoarele caracteristici:

•  „aptitudinea educată”, mai degrabă decât poziţia socială sau averea moştenită, ar fi
principalul atribut care conferă statutul persoanei;

•  comunicarea cunoştinţelor ar fi revoluţionată prin tehnologie;
•  şansele egale pentru toţi, în special prin extinderea facilităţilor educaţiei formale, ar fi

efective;
•  conflictul dintre generaţii ar fi eliminat, permiţând accesul tinerilor la procesul de decizie;
•  rolul expertizei/nivelului înalt de pregătire şi al cunoştinţelor ar creşte într-o asemenea

măsură încât democraţia ar deveni o societate a cunoaşterii.
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Aceste idei nu erau noi. Totuşi, ele au avut un impact deosebit sub umbrela  unui slogan
răsunător (societatea învăţării) şi prin asocierea cu diverse programe politice de la sfârşitul
secolului. Trei interpretări date societăţii învăţării sunt de reţinut:
•  o utopie pozitivă;
•  un mit modern;
•  o nouă paradigmă educaţională.

Semnificaţia care stă la baza societăţii învăţării este aceea a unei lumi mai bune.
Societatea muncitoare tinde să devină o societate studioasă, ceea ce înseamnă că valoarea
dominantă a noii ordini nu va fi munca (aceasta este în declin, în special din cauza reducerii
timpului de lucru, a îmbătrânirii şi a şomajului pe termen lung), ci învăţătura. Spre deosebire de
utopiile anterioare, concentrate asupra manipulării sau asupra controlului social, societatea
învăţării este prima utopie care ia în considerare potenţialul de învăţare. Din acest punct de
vedere, învăţătura permanentă devine un concept normativ, un principiu fundamental sau o
ideologie.

 Ca mit, societatea învăţării este o formă de vis cu ochii deschişi. Puterea acestui mit
rezidă în faptul că el satisface anumite nevoi, conferă o mai mare claritate politicilor şi pare uşor
de realizat. Hughes şi Tight22 au susţinut această teză . Ei au arătat că mitul societăţii învăţării
este atractiv nu doar prin încărcătura sa emoţională, ci şi prin aparenta sa raţionalitate.
 Ceea ce ne interesează pe noi în cea mai mare măsură în contextul prezentului raport este
perspectiva societăţii învăţării ca o nouă paradigmă educaţională. Această perspectivă sprijină
abordarea educaţiei pentru cetăţenie într-o societate democratică (ECSD) ca educaţie permanentă
şi anumite caracteristici ale sale asupra cărora vom reveni adesea.

Analiza cea mai completă a acestei noi paradigme se găseşte în cartea lui Ranson23 Ideea
fundamentală a acestei cărţi este că societatea învăţării este o nouă ordine morală şi politică,
bazată pe conştiinţa cetăţenească democratică: „Societatea învăţării este o nouă ordine morală şi
politică ce foloseşte învăţarea ca principal vehicul al unei tranziţii de importanţă istorică”.

Majoritatea autorilor24 insistă asupra faptului că societatea învăţării este un tip ideal de
societate, specific pentru trecerea de la modernitate la o nouă ordine socială şi morală. Noutăţile
pe care le aduce această societate sunt următoarele:

•  valorile şi procesele de învăţare sunt plasate în centrul politicii;
•  există o mare ofertă de educaţie incluzând forme nonconvenţionale prin învăţământ

informal şi institute virtuale;
•  societatea devine o largă comunitate care învaţă, unită prin valori morale şi civice

comune;
•  educaţia este principalul criteriu de promovare socială şi profesională;
•  individul este privit ca un agent atât în dezvoltarea sa personală, cât şi în participarea sa

activă în cadrul sferei publice;
•  cel care învaţă este considerat o persoană în relaţia sa cu alţii, ceea ce presupune un spirit

cetăţenesc, răspundere împărţită cu alţii, înţelegere reciprocă, cooperare şi un act
decizional conştient.

În acest sens, sunt demne de luat în discuţie trei modele:
•  Societatea învăţării constă dintr-o organizare socială care susţine învăţarea şi
dezvoltarea individuală, bazată pe ecuaţia:

Societatea învăţării = capital social + capital uman = prosperitate economică25.
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•  Societatea învăţării înseamnă o nouă „semantică societală”26, în care idealurile colective
se armonizează cu identităţile individuale. În acest spirit societal postcorporatist  accentul
se pune pe învăţarea socială, solidaritate şi o „democraţie a cetăţenilor cărora le pasă”.
•  Societatea învăţării este o încercare de a extinde educaţia informală, în special la
nivelurile intermediare ale societăţii (societatea civilă şi comunităţile)27. Ea deplasează
accentul de la educaţie şi instrucţie (punctele focale tradiţionale ale politicilor educaţionale) la
învăţare, care este realizată de indivizi şi organizaţii, fără o prea mare implicare din partea
statului. În felul acesta, societatea învăţării nu este extensia nerealistă a educaţiei formale
(după cum spunea Husen) ci, mai degrabă, o ofertă alternativă de învăţare, unde educaţia
informală are procentajul cel mai mare.

După cum se poate remarca imediat, sintagma societatea învăţării este uşor de folosit, dar
greu de definit. Probabil în stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu trebuie să exagerăm în
încercarea de a veni cu o definiţie riguroasă. În orice caz, este cât se poate de clar că societatea
învăţării reprezintă un nou tip de societate, în care educaţia cetăţenească şi educaţia traiului
împreună joacă un rol major.

*
* *

Cele patru provocări la care ne-am referit până acum nu sunt singurele. Într-o altă analiză,
e posibil ca tabloul să fie cu totul diferit. Totuşi, acestea sunt cele care, în opinia noastră, au un
efect direct asupra educaţiei pentru cetăţenie într-o societate democratică. ECSD apare, de
asemenea, ca o posibilă strategie pentru a face faţă acestor provocări. Evoluţia pieţei şi declinul
societăţii muncii impun o nouă relaţie între stat şi lumea muncii. Consecinţa este că cetăţenia
socială apare ca o dimensiune majoră a democraţiei liberale. Globalizarea a dus la convergenţa
valorilor, interdependenţă şi conştientizare globală. Ea este, de asemenea, însoţită de apariţia
anumitor modele de conştiinţă civică, cum ar fi conştiinţa civică globală, conştiinţa civică
multiculturală, conştiinţa civică pluralistă, conştiinţa civică postmodernă sau conştiinţa civică
postnaţională. Această diversitate a fost posibilă prin acceptarea conştiinţei civice identitare ca o
contrapondere la statutul sau starea juridică de cetăţean, legată, în mod tradiţional, de statul
naţional.Viitorul democraţiei ca proiect uman va avea consecinţe indubitabile asupra conştiinţei
civice democratice. Printre altele, educaţia conştiinţei cetăţeneşti este modul cel mai sigur de a
contracara ruptura naturală dintre idealul democratic şi expresia sa concretă.

În fine, societatea învăţării, pe lângă conotaţiile sale ideologice, utopice sau mitice,
deschide o nouă perspectivă a educaţiei spiritului civic. Este vorba despre o societate a viitorului
ale cărei criterii majore vor fi „aptitudinea educată”, capitalul uman şi social, ca şi posibilităţile
de învăţare.

Care este sensul acestor provocări pentru contextul nostru? Remarcaţi că ele converg spre
tripticul democraţie – cetăţenie – educaţie, aflat în centrul unei mari presiuni şi al multor
dezbateri publice, ca şi al unor aşteptări şi inovaţii. Printre altele, acest triptic constituie obiectul
unui proiect major al Consiliului Europei, intitulat „Educaţie pentru cetăţenie într-o societate
democratică” (ECSD).

Pentru a prezenta rezultatele proiectului, raportul nostru va fi organizat în trei părţi
distincte.
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În prima parte, intitulată Educaţie pentru cetăţenie într-o societate democratică: Un
proiect emblematic al Consiliului Europei, vom prezenta datele obişnuite asupra organizării
unui proiect atât de complex. Vom insista asupra capacităţii factorilor de conducere de a se
adapta la stimulii politici succesivi printr-un proces de învăţare continuă.

A doua parte se va ocupa de rezultatele, concluziile şi impactul proiectului. Ne vom
concentra asupra conţinutului şi mesajelor principale. Vom insista asupra valorilor majore ale
proiectului, şi anume viziunea învăţării permanente, concentrarea asupra competenţelor de bază,
integrarea teoriei cu practica, inovaţia de jos în sus, perspectiva coeziunii sociale şi contribuţia
ECSD la reformele educaţionale.

În final, în partea a treia, vom rezuma aceste mesaje într-o formă concentrată şi orientată
spre decizie în contextul unor recomandări privind politicile în domeniu.
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I. Educaţia pentru cetăţenie într-o societate  democratică: un proiect emblematic al
Consiliului Europei

1. Cadrul general al proiectului

Proiectul „Educaţie pentru cetăţenie într-o o societate democratică” (de aici înainte
ECSD) a fost lansat în 1997 de către Comitetul pentru Educaţie al Consiliului Europei ca răspuns
direct la nevoile exprimate de statele membre. Aceste nevoi au fost clar formulate de către
Conferinţele Ministeriale ţinute la Madrid şi Kristiansand. Mai exact, la cea de a 18-a Sesiune a
Conferinţei Permanente a Ministerelor Europene ale Educaţiei (Madrid, martie 1994),
participanţii au solicitat Consiliului Europei :

•  să-şi intensifice activităţile legate de educaţia pentru democraţie, drepturile omului şi
toleranţă şi să acorde o atenţie deosebită orizontului, conţinutului şi metodelor de predare
a educaţiei pentru un spirit civic democratic în şcoală şi în educaţia adulţilor, ca şi în
formarea profesorilor;

•  să ajute statele membre să-şi monitorizeze programele de educaţie civică şi a drepturilor
omului şi să răspândească rezultatele obţinute;

•  să sprijine crearea reţelelor de şcoli şi profesori angrenaţi activ în educaţia pentru
democraţie, drepturile omului şi toleranţă.

La a 19-a Sesiune a Conferinţei Permanente (Kristiansand, iunie 1997), miniştrii europeni
ai educaţiei au considerat că ECSD trebuie să devină o prioritate a politicilor educaţionale.
Concret, au fost definite următoarele scopuri ale educaţiei civică într-o societate democratică:

•  explorarea şi dezvoltarea definiţiilor termenului de cetăţenie care trebuie să ia în
considerare diversele situaţii din Europa şi să găsească aptitudinile necesare pentru
practicarea unei asemenea cetăţenii;

•  să înţeleagă şi să analizeze tipurile de experienţă educaţională de care au nevoie copiii,
tinerii şi adulţii pentru a învăţa aceste aptitudini;

•  să ofere asistenţă profesorilor şi altor memebri ai comunităţii educaţionale (educatori,
părinţi, angajatori, cetăţeni) pentru ca aceştia să-şi dezvolte abilităţile şi să facă posibilă
atingerea obiectivelor din această sferă;

•  să dezvolte un set de linii directoare care să descrie aptitudinile de bază necesare pentru
un spirit civic activ;

•  să coopereze cu organizaţiile neguvernamentale şi reţelele profesionale;
•  să sprijine includerea drepturilor celor care studiază legislaţia şi în procedurile

democratice de luare a deciziilor în şcoli;
•  să protejeze drepturile celor care studiază şi să-i încurajeze să le exercite.

De la bun început, Proiectul ECSD a fost menit să atingă aceste obiective ca un proiect
explorator, dintr-o perspectivă globală şi a învăţării permanente. În consecinţă, în Declaraţia
de Intenţie din l996, Comitetul pentru Educaţie declara că noul proiect „va cuprinde atât şcoala
cât şi educaţia adulţilor; şi va căuta să definească scopurile, conţinutul şi pedagogia educaţiei
pentru o conştiinţă civică la începutul secolului al XXI-lea. Proiectul va determina cum poate
educaţia formală şi informală să-i ajute pe tineri şi pe adulţi să-şi însuşească: motivaţia,
cunoştinţele şi aptitudinile pentru a conduce instituţii democratice, a susţine ordinea de drept şi a
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promova drepturile omului: un set de valori şi mentalităţi care include toleranţa, solidaritatea,
compasiunea, respectul pentru alţii, şi curajul civic”.

Pe măsură ce se desfăşura proiectul ECSD, el a primit, totuşi, un nou impuls politic. Fără
a-şi schimba obiectivele sale iniţiale stabilite de către Comitetul pentru Educaţie, aceste
completări au dat Proiectului ECSD o nouă viziune politică astfel încât el a devenit un proiect
emblematic pentru Consiliul Europei.

Ne referim la următoarele trei evenimente:

a) Al Doilea Summit de Stat şi de Guvern (Strasbourg,  10-11 octormbrie 1997)
Atât în Declaraţia Finală cât şi în Planul deAcţiune, ECSD este considerat un pilon major

în construcţia noii Europe. În acest scop, şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale
Consiliului Europei şi-au exprimat „dorinţa de a dezvolta educaţia civică într-o societate
democratică bazată pe drepturile şi îndatoririle cetăţenilor şi pe participarea tinerilor la societatea
civilă.”

S-a căzut de acord ca deciziile celui de al doilea summit să fie implementate la două
niveluri:

•  nivelul politic, cu pregătirea „Declaraţiei şi programului asupra educaţiei pentru cetăţenie
într-o societate democratică bazată pe drepturile şi îndatoririle cetăţenilor”;

•  nivelul operaţional, prin activităţi desfăşurate în diverse sectoare ale Consiliului Europei,
în special proiectul „Educaţie civică într-o societate democratică” al CDCC.

b) A 50-a aniversare a Consiliului Europei
Diversele rezultate ale proiectului ECSD au fost subliniate în cursul activităţilor prilejuite

de acest eveniment. Printre altele, echipele proiectului ECSD s-au implicat în procesul elaborării
şi implementării „Declaraţiei şi programului asupra educaţiei civice într-o societate democratică
bazată pe drepturile şi îndatoririle cetăţenilor” (adoptată de Comitetul Miniştrilor, la 7 mai 1999,
la Budapesta).

c) Pactul de stabilitate şi Procesul de la Graz
Grupul pentru Proiectul ECSD a fost parte la iniţierea Procesului de la Graz  (noiembrie

1998) lansat sub egida preşedinţiei austriece a Uniunii Europene. În cadrul Grupului de Experţi în
educaţie ai Procesului de la Graz din Pactul de Stabilitate şi ca urmare a Planului de Acţiune
adoptat la Conferinţa asupra „Cooperării educaţionale pentru pace, stabilitate şi democraţie”
(Sofia, 12-14 noiembrie 1999), Consiliul Europei a fost desemnat instituţie coordonatoare pentru
grupul de lucru asupra „Educaţiei civice şi managementul diversităţii”.

Deşi cele trei evenimente politice au avut loc în timpul desfăşurării activităţilor
proiectului, ele au avut un impact pozitiv asupra Proiectului ECSD:

•  conţinutul activităţilor a fost extins în special prin includerea noilor dimensiuni (de ex.
relaţiile dintre drepturi- responsabilităţi, cetăţenie-excludere socială, stabilitate-educaţia
drepturilor omului etc.);

•  sprijinul politic a fost considerabil mai puternic, proiectul ECSD fiind în centrul atenţiei
la cel mai înalt nivel politic;
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•  managementul proiectului a trebuit să fie adaptat din mers, îndeosebi prin extinderea
parteneriatelor (cu diverse organizaţii europene, societatea civilă, comunităţile locale) şi
prin întărirea cooperării intersectoriale din cadrul Consiliului Europei.

Cu toate acestea, cele trei evenimente au adus după sine şi anumiţi factori de risc.
Deoarece ele au avut loc în timpul unui proiect cu o misiune aparte solicitat de Comitetul pentru
Educaţie, noile adăugiri au creat următoarele probleme:

•  discrepanţa evidentă dintre mesajul politic şi resursele alocate proiectului (în cea mai
mare parte cele date iniţial de Comitetul pentru Educaţie);

•  riscul de extindere şi creştere a numărului de activităţi dincolo de posibilităţile
manageriale reale;

•  riscul pierderii identităţii (educaţiei) în multitudinea abordărilor globale şi intersectoriale.
In prezentul raport vom încerca să subliniem modul în care proiectul ECSD a reuşit să profite de
avantajul unui context politic extrem de favorabil fără a-şi pierde identitatea sau coeziunea
managerială.

2. Obiective şi priorităţi

Obiectivele proiectului au fost propuse la întâlnirea consultativă din 24-26 iunie 1996 şi
aprobate de Comitetul pentru Educaţie la sesiunea din septembrie 1996. Este vorba despre
următoarele scopuri:
•  să încurajeze liderii politici, factorii de decizie şi personalul de pe teren să trateze ECSD ca o

prioritate a politicilor educaţionale;
•  să definească cadrul conceptual, să sprijine reflecţia asupra terminologiei şi cercetării

teoretice a conceptului de educaţie civică;
•  să identifice aptitudinile de bază necesare pentru exercitarea democraţiei în societăţile

europene;
•  să definească experienţele de învăţare şi metodele ECSD atât în şcoală, cât şi în contextul

educaţiei permanente;
•  să identifice şi să mediatizeze exemple de practici diversificate în ECSD;
•  să vină în ajutorul practicienilor furnizându-le uneltele necesare: concepte, metode, referinţe

politice şi juridice, exemple, studii de caz, materiale pentru instruire, schimburi şi reţele;
•  să analizeze contribuţia media şi a informaticii la răspândirea cunoştinţelor, implicit în ECSD,

în crearea reţelelor şi a bazelor de date şi în răspândirea proiectelor inovatoare;
•  să identifice şi să sprijine parteneriatele dintre diversele medii şi persoane implicate în ECSD:
şcoli, părinţi, media, firme, comunităţi locale, organizaţii de tineret, centre de educaţie pentru
adulţi, instituţii politice şi culturale etc.;

•  să identifice metodele şi strategiile de formare a profesorilor şi a altor formatori implicaţi în
ECSD;

•  să promoveze şi să mediatizeze conceptul şi experienţa Consiliului Europei în ceea ce
priveşte educaţia civică într-o societate democratică.

În rezumat, aceste scopuri au fost exprimate sub forma a trei întrebări-cheie:
•  Ce valori şi abilităţi vor fi necesare oamenilor pentru a fi cetăţeni deplini ai Europei în

secolul XXI?
•  Cum pot fi dezvoltate aceste valori şi aptitudini?
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•  Cum le transmitem altora, fie ei copii, tineri sau adulţi?
Aceste întrebări-cheie constituie deja identitatea proiectului ECSD. Ele au fost păstrate în

aceeaşi formă în Planul de acţiune adoptat la al doilea summit.

3. Grupuri ţintă

Ca regulă generală, proiectul ECSD a încercat să fie un proiect atotcuprinzător, deschis
tuturor indivizilor, comunităţilor şi organizaţiilor interesate de educaţia civică. Cu toate acestea,
datorită diverselor constrângeri, activităţile concrete s-au concentrat asupra următoarelor grupuri-
ţintă:

a) lideri politici şi factori de decizie: membrii parlamentului, politicieni, experţi
guvernamentali, reprezentanţi ai ministerelor educaţiei. La acest nivel, se urmăreşte
dezvoltarea structurilor de referinţă (legislaţie, sprijin politic, documente de politică
educaţională) şi facilitarea luării deciziilor în favoarea ECSD;

b) practicieni în domeniu: profesori şi cadre didactice, conducători de şcoli, directori de
şcoli, tineri, oameni implicaţi atât în educaţia adultă formală şi informală, specialişti
media, activişti în domeniul drepturilor omului, angajatori, sindicate şi ONG-uri,
comunităţi etc. La acest nivel, accentul cade pe bunele practici, sprijin şi formarea de
reţele.

4. Managementul proiectului

În stadiul iniţial (în 1997), accentul s-a pus pe activitatea desfăşurată în trei subgrupe,
corespunzătoare celor trei întrebări-cheie menţionate mai sus. În consecinţă, grupul proiectului a
fost împărţit în trei subgrupuri operaţionale, fiecare consacrată uneia dintre problemele-cheie:

Subgrupul A: definirea conceptelor şi sensului cetăţeniei democratice, în mod deosebit a
aptitudinilor, cunoştinţelor, mentalităţilor şi capacităţilor care recomandă pentru participare ca
cetăţeni.
Subgrupul B: strategiile de implementare a ECSD, structurile şi procesele educaţionale care
permit sau împiedică participarea ca cetăţean la nivel local, regional şi naţional.
Subgrupul C: sisteme de formare/instruire şi sprijin care se concentrează asupra
multiplicatorilor şi dezvoltării resurselor educaţionale inovatoare.

Trei rapoarte separate se ocupă de activităţile desfăşurate în cadrul acestor subgrupe
operaţionale:

•  Audigier „Concepte de bază şi competenţe esenţiale pentru ECSD”, Doc.
DECS/EDU/CIT (98)35;

•  Forester şi Carey „Cetăţenia şi învăţarea. Un proiect de raport de sinteză asupra
iniţiativelor cetăţeneşti”, Doc. DECS/EDU/CIT (99)62;

•  Durr, Spajic-Vrkas, Ferreira Martins „Educaţie pentru cetăţenia democratică: abordări,
metode şi practici”, Doc. DECS/EDU/CIT (2000)16.
Ca urmare a celui de al doilea summit (octombrie 2000), au fost operate ajustările

manageriale de mai jos:
a) Încurajarea abordărilor transversale între cele trei subgrupuri operaţionale.

b) Extinderea bazei de participare şi sprijin pentru proiect prin:
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•  participarea fundaţiilor, asociaţiilor profesionale şi comunităţilor locale;
•  o mai mare implicare din partea statelor membre (în organizarea activităţilor, propunerilor

de proiecte, răspândirea şi urmărirea lor);
•  extinderea cooperării cu alte organizaţii europene şi interguvernamentale;
•  dezvoltarea cooperării intersectoriale în cadrul Consiliului Europei .

c) Implicarea directă a partenerilor instituţionali (UE,UNESCO, CIVITAS, ONG.-uri, alte
sectoare ale Consiliului Europei) în activităţile grupului proiectului.

d) Participarea la implementarea celor trei programe politice majore:
•  Planul de acţiune adoptat de către al doilea summit;
•  „Declaraţia şi programul asupra educaţiei civice într-o societate democratică, bazată pe

drepturile şi îndatoririle cetăţenilor”;
•  Pactul de Stabilitate şi Procesul de la Graz.

În toţi cei patru ani de referinţă (1997 – 2000), Proiectul a fost monitorizat la următoarele
niveluri:
•  Comitetul pentru Educaţie;
•  Grupul de Proiect (aprox. 20 de experţi propuşi de statele membre şi numiţi de Comitetul

pentru Educaţie);
•  Persoane de contact în fiecare dintre statele membre (numite de miniştrii educaţiei din

statele membre);
•  Secretariatul.

Procesul de monitorizare a inclus:
•  evaluarea nevoilor şi stabilirea obiectivelor de către Întâlnirea Consultativă (iunie 1996)
şi Comitetul pentru Educaţie (septembrie 1996);

•  monitorizarea continuă, desfăşurată la următoarele niveluri:
-Comitetul pentru Educaţie (două şedinţe anuale);
-Grupul proiectului (o şedinţă anuală);
-Secretariatul (rapoarte anuale asupra realizărilor);
•  prezentarea rezultatelor proiectului la conferinţa finală (septembrie 2000) şi la a 20-a

sesiune a Conferinţei permanente a Ministerelor Europene ale Educaţiei (Cracovia,
octombrie 2000).

5. Activităţi şi metode de lucru

Proiectul ECSD a cuprins o varietate de activităţi:
a) Studiul asupra conceptelor de bază: cetăţenie, educaţie civică într-o societate democratică,

iniţiative cetăţeneşti, împuternicire (responsabilizare), competenţe esenţiale pentru educaţia
civică:

-ateliere tematice pentru experţi şi formatori;
-trecerea în revistă a terminologiei folosite de principalele ONG-uri angrenate în educaţia
civică;
-seminarii pentru „practicienii” (definiţia ECSD în lumina practicilor; grupuri de reflecţie
asupra iniţiativelor etc.);
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-rapoarte tematice.
b) Activităţi exploratoare
•  Situri ale cetăţeniei;
•  proiecte pilot (ex. în cadrul Procesului de la Graz);
•  audieri ale reprezentanţilor autorităţilor locale, ONG-urilor, organizaţiilor de tineret şi

organismelor profesionale.
c)  Formare
•  formare în ECSD persoanelor care să disemineze proiectul şi a factorilor de decizie din

educaţie şi afaceri;
•  programul de formare a profesorilor EDES pentru Europa Centrală şi de Est;
•  inventar al activităţilor de formare şi practici pentru ECSD;
•  program de instruire în domeniul drepturilor omului în Rusia şi Bosnia Herţegovina;
•  seminarii de formare a formatorilor.
d) Conştientizarea
•  Procesul de la Graz pe tema „ Democraţie, Stabilitate şi Cetăţenie în Sud -Estul Europei”;
•  Reţeaua Mavrovo pe tema „Societatea civilă şi educaţia vocaţională şi instruirea”;
•  iniţiative naţionale.
e) Comunicare şi diseminare
•  pagină pe Internet
•  identitatea grafică a proiectului;
•  broşură;
•  colecţie de exemple de bune practici în ţările membre;
•  publicarea principalelor rezultate;
•  reţea de situri cetăţeneşti;
•  întâlniri regionale (ex. în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est);
•  ateliere pentru diseminare organizate în colaborare cu diverşi parteneri europeni,

naţionali, regionali sau locali.

Concret , aceste activităţi pot fi grupate în trei categorii principale:
" Activităţi organizate şi monitorizate în cadrul proiectului
Lista acestor activităţi se găseşte în Tabelul 1 din Anexă.
Datele prezentate în acest tabel arată că Proiectul ECSD a avut un parteneriat activ cu o gamă
largă de organizaţii:

- Uniunea Europeană;
- UNESCO;
- Grup de 13 ONG-uri pe ESCD (din Grupul
pentru educaţie şi cultură al Comitetului de
Legătură al ONG-urilor cu Consiliul
Europei);
- OSCE;
- Procesul de la Royaumont;
- Consiliul Nordic de Miniştri;
- Fundaţia europeană pentru formare
(Torino);
- CIVITAS;

- CIDREE;
- Reţeaua de şcoli europene;
IEA;
- Centrul Cultural European (Delphi);
- Institute ale Societăţii Deschise;
- Kulturkontakt ( Austria);
- Fundaţia Regele Baudoin;
- Fundaţia Bertelsmann;
- Fondul P and V;
- Poles des Fondations de l’economie
sociale (reţea de fundaţii pentru
economie socială).
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" Activităţi intersectoriale
Cooperarea intersectorială a permis un studiu mai amănunţit al conceptelor şi prcticilor

ECSD. Legăturile ca atare au fost stabilite fie prin participarea la activităţile ECSD a
reprezentanţilor din alte sectoare, fie, invers , prin participarea membrilor Grupului de Proiect
ECSD la activităţile altor sectoare şi, ulterior, prezentarea unor rapoarte despre acestea.
Pentru exemple concrete vezi Tabelul 3 din Anexă.

" Activităţi în statele membre asociate la proiect
Pe toată durata proiectului, statele membre au iniţiat o varietate de activităţi legate de

ECSD şi asociate la iniţiativele Consiliului Europei. Această largă implicare a ţărilor membre a
ajutat ca proiectul să dobândească un caracter de campanie. Lista de activităţi apare în Tabelul 2
din Anexă.
Metodele de lucru folosite în activităţile descrise mai sus se bazează pe următoarele principii de
acţiune:

•  asigură o dimensiune paneuropeană şi o abordare globală;
•  dezvoltă perspectiva învăţării permanente;
•  integrează abordarea conceptuală cu activităţile de documentare şi de instruire/sprijin;
•  promovează noi forme de învăţare (învăţare din experienţă, învăţare interculturală,

învăţare prin acţiune, învăţare contextuală);
•  încurajează parteneriatul dintre diverse organizaţii şi medii de învăţare;
•  promovează cooperarea intersectorială şi proiectele comune cu alte organizaţii

internaţionale şi europene, ca şi cu ONG-urile şi sectorul privat;
•  se bazează pe reţeaua de interacţiune şi pe iniţiativele dezvoltate în statele membre;
•  se concentrează mai ales asupra procesului de învăţare şi experienţă, şi mai puţin asupra

conţinutului şi transferului de cunoştinţe.

6. Identitatea şi transparenţa proiectului

Proiectul ECSD al Consiliului Europei nu este singular pe scena europeană şi
internaţională. Preocupaţi fiind de consolidarea şi perfecţionarea democraţiei în statele membre,
majoritatea organizaţiilor internaţionale şi europene derulează proiecte şi activităţi dedicate
educaţiei cetăţeneşti. Iată de ce Proiectul ECSD al Consiliului Europei a trebuit să-şi definească
identitatea şi să aducă în mod clar un plus de valoare.

Din această perspectivă, unul din obiectivele seminarului dedicat conceptelor şi
competenţelor esenţiale, organizat în primul an al Proiectului ECSD a fost definirea contribuţiei
noului proiect în comparaţie cu activităţile desfăşurate de alte organizaţii. Cu această ocazie, ca şi
în situaţii ulterioare, reprezentanţii principalelor organizaţii europene şi internaţionale au insistat
asupra a două aspecte:

•  nevoia de specializare într-un cadru general de resurse limitate;
•  nevoia de sinergie şi complementaritate a activităţilor dedicate ECSD.

UNESCO
Contextul politic al activităţilor concrete dedicate ECSD28 este asigurat de:

•  Planul de Acţiune Mondial pentru Educaţia Drepturilor Omului şi a Democraţiei
(Montreal, 1993);
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•  Declaraţia şi Cadrul Integrat de Acţiune asupra Educaţiei pentru Pace, Drepturile Omului
şi Democraţia (Conferinţă Internaţională pe tema educaţiei, Geneva, 1994);

•  Declaraţia finală a conferinţei internaţionale pe tema educaţiei adulţilor - CONFITEA V
(Hamburg, iulie 1997);

•  Conferinţa regională asupra educaţiei pentru drepturile omului în Europa (Turku,
septembrie 1997).

Sunt subliniate umătoarele probleme:
! educaţia drepturilor omului;
! educaţia pentru pace şi înţelegere internaţională/cultura păcii;
! educaţia democratică şi dezvoltare susţinută.

Printre proiectele UNESCO asupra ECSD desfăşurate în Europa sunt demne de menţionat:
! DEMOS /Europa;
! Reţeaua Şcolilor Asociate;
! Catedre UNESCO;
! Proiectul transdisciplinar „Cultura Păcii”;
! Proiecte pentru formarea încrederii şi educaţia pentru pace în Sud-Estul Europei.

Uniunea Europeană
Acţiunea comunitară în direcţia ECSD se bazează pe o concepţie holistică a noţiunii de

cetăţenie, care cuprinde elemente juridice, politice şi sociale. Concret, ECSD este abordată din
trei puncte de vedere:

•  în contextul integrării economice şi politice;
•  dimensiunea practică a ECSD care, la rândul ei, presupune:

- regim politic pentru cetăţenie UE sau europeană (Tratatatul de la Amsterdam a
introdus cetăţenia europeană ca obiectiv prioritar);

- participarea cetăţenilor la organizarea propriei lor vieţi personale, economice şi
sociale;

•  ECSD ca numitor comun al programelor de acţiune comunitare în domeniul educaţiei,
instruirii şi tineretului (Socrate,Tineret pentru Europa III, Leonardo da Vinci)29

În acest context, trebuie menţionat Studiul UE asupra cetăţeniei active30 cu următoarele
scopuri:

•  să descopere şi să analizeze diversele moduri în care activităţile de educaţie şi instruire
sprijinite prin programe de acţiune comunitare promovează învăţarea pentru o cetăţenie
activă;

•  să analizeze căile prin care aceste activităţi contribuie ca dimensiunea europeană a
cetăţeniei să devină o realitate concretă şi plină de semnificaţii în viaţa oamenilor.

OSCE
ECSD este abordată din perspectiva următoarelor aspecte specifice:

•  educaţia drepturilor omului;
•  proiecte concrete pentru  combaterea intoleranţei, xenofobiei şi antisemitismului;
•  măsuri menite să sporească încrederea (în special în statele care se confruntă cu conflicte

interne).
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OECD ( Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare )
Deşi ECSD nu reprezintă o preocupare directă, OECD a efectuat un studiu internaţional

pe tema „competenţelor crosscuriculare” (CCC) şi a „aptitudinilor pentru viaţă”31. Scopul acestei
cercetări a fost completarea inventarului OECD asupra indicatorilor de performanţă din sistemele
educaţionale (proiectul INES). În consecinţă, s-au identificat patru domenii ale CCC şi
aptitudinilor pentru viaţă:

•  cunoştinţe de politică, economie şi educaţie civică;
•  rezolvarea problemelor;
•  autopercepţia şi concepţia despre sine;
•  comunicare.

IEA
Proiectul „Educaţie civică” derulat de Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea Rezultatelor

Educaţionale (IEA)32 are următoarele caracteristici:
•  se concentrează asupra şcoliii, ca principal mediu de învăţare pentru educaţia civică;
•  are în vedere curriculum-ul educaţia în şcoală;
•  ia în considerare studentul ca individ şi contextul său social, cultural, politic şi

educaţional;
•  urmăreşte să identifice temele prioritare ale educaţiei civice la nivel naţional precum şi la

nivel internaţional.

CIVITAS
Înfiinţat la Praga în 1995, CIVITAS este un ONG internaţional specializat în educaţia

civică. Ea are una dintre cele mai întinse pagini pe Internet („Civnet”) în domeniul ECSD.
Principalele obiective ale CIVITAS sunt33:

•  să susţină cooperarea internaţională în toate domeniile legate de educaţia democratică şi
cetăţenie;

•  să stimuleze programele concrete pentru educaţia democratică, în scopul dezvoltării,
implementării, cercetării şi evaluării curriculum-urilor;

•  să folosească toate nivelurile contactelor politice pentru a acorda educaţiei democratice un
loc prioritar în politicile educaţionale şi pe agenda întâlnirilor internaţionale;

•  să folosească tehnologiile moderne, reţelele şi schimburile de informaţii la nivel
internaţional.

IBE
Biroul Internaţional pentru Educaţie este organizaţia interguvernamentală cea mai veche

(Geneva, 1925). Proiectul său, „Ce fel de educaţie pentru ce fel ce cetăţenie?”, se concentrează
asupra următoarelor aspecte34:

•  cum se desfăşoară socializarea politică în diferite societăţi ale lumii;
•  care sunt valorile dominante care determină educaţia civică în diverse contexte politice,

economice şi culturale (inclusiv noile democraţii);
•  cum să se dobândească o conştiinţă civică democratică în aceste contexte atât de diferite.

CIDREE
Consorţiul Instituţiilor pentru Dezvoltarea şi Cercetarea Educaţiei în Europa (CIDREE) a

efectuat un studiu în 26 de ţări europene pe tema educaţiei valorilor35.
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Alte teme de interes pentru CIDREE sunt:
•  competenţe intercurriculare pentru educaţia civică;
•  instruirea profesorilor pentru educaţia civică în producţie.

Analiza acestor proiecte şi activităţi relevă următoarele:
•  fiecare organizaţie are un domeniu de specializare şi se referă în primul rând la anumite

componente ale ECSD: educaţia drepturilor omului, educaţia pentru pace, educaţia
valorilor, educaţia teoriei drepturilor şi îndatoririlor cetăţeneşti, socializarea politică etc.

•  accentul se pune pe populaţia de vârstă şcolară şi învăţarea formală;
•  majoritatea activităţilor au în vedere dimensiunea curriculum-ului (educaţia civică şi

competenţe intercuriculare).

Proiectul ECSD  şi-a definit propria sa identitate din momentul în care a fost lansat.
Această identitate a fost întărită şi afirmată în contextul politic al „fin de siècle” la care ne-am
referit mai sus.

Specificul şi identitatea Proeictului ECSD sunt rezultatul următoarelor caracteristici:
•  promovează o viziune holistică a ECSD;
•  se concentrează asupra învăţării permanente;
•  interconectează teoria şi practica, munca de concepţie şi activităţile de documentare,

instruirea şi dezvoltarea politicilor;
•  se concentrează mai mult asupra proceselor decât asupra conţinutului, ceea ce îi permite

să dezvolte o complexitate crescândă: atât prin extensia internă (dimensiunea
intersectorială), cât şi prin expansiunea externă (parteneriate şi reţele).

•  încurajează direct iniţiativele venite de la bază ;
•  dezvoltă cooperarea cu ONG-urile, instituţiile interguvernamentale şi europene şi sectorul

privat;
•  sprijină deciziile politice la nivel regional, naţional şi paneuropean.

În partea a doua a prezentului raport vom vedea cu exactitate cum rezultatele concrete şi
concluziile acestui proiect susţin caracteristicile enumerate.

În ceea ce priveşte transparenţa Proiectului ECSD, aceasta s-a realizat prin următoarele:
•  participareea la implementarea anumitor decizii politice la nivel european (de ex.,

activităţi postsummit, Declaraţia şi Programul de la Budapesta, Pactul de Stabilitate);
•  susţinerea iniţiativelor şi activităţilor naţionale de genul campaniilor (de ex., Procesul de

la Graz, proiecte menite să întărească încrederea, programe naţionale dedicate ECSD şi
educaţiei drepturilor omului);

•  publicarea şi diseminarea rezultatelor principale ale proiectului36;
•  pagină proprie pe Internet;
•  broşura;
•  contribuţii curente la „Newsletter Education” (Comitetul pentru Educaţie);
•  traducerea anumitor documente în alte limbi decât engleza şi franceza (cu sprijinul

statelor membre şi al centrelor de informaţie ale Consiliului Europei);
•  publicarea inventarelor, ghidurilor metodologice şi exemplelor de bună practică legate de

ECSD;
•  producerea de materiale didactice şi seturi educaţionale;
•  cooperarea cu pagina pe Internet a Reţelei de şcoli europene pe tema ECSD.
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7. Activităţi propuse pentru continurea/valorificarea proiectului

Interesul major al statelor membre, rezultatele obţinute în stadiul operaţional ca reţelele
active şi parteneriatele organizaţionale, au determinat Grupul de Proiect să considere Proiectul de
documentare ca prima fază a unui lung proces menit să dezvolte ECSD. De aceea, s-au elaborat
concluziile pentru o posibilă activitate consecutivă, prezentate mai jos. La ora redactării, aceste
propuneri sunt analizate de Comitetul pentru Educaţie.

Interesul major din statele membre, rezultatele obţinute în stadiul operaţional ca reţelele
active şi parteneriatele organizaţionale fac necesară continuarea proiectului dincolo de încheierea
sa oficială în decembrie 2000. În conformitate cu strategia elaborată de Grupul de Proiect37,
activităţile consecutive din 2001-2002 pot fi puse în trei „coşuri”:

# Coşul 1: asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor
Exemple de acest fel de activităţi ar putea fi:

•  seminarii naţionale şi regionale pentru diseminarea rezultatelor Proiectului ECSD;
•  asistenţă pentru crearea şi implementarea planurilor de acţiune pe teme de ECSD

Naţională/Drepturile omului prin misiuni de experţi şi ateliere tematice naţionale;
•  sprijinirea schimbului de iniţiative şi reforme în ECSD existente între statele membre.

# Coşul 2: sprijinirea practicilor
Exemple de activităţi:

•  Forumul Practicienilor (2001);
•  crearea unei reţele (sau a unei reţele de reţele) de formatori: de. ex., reţeaua ECSD a

Universităţii din Uppsala, Forumul Educaţional Balcanic, Reţeaua pentru legături şi
schimburi între şcoli a Consiliului Europei, Reţeaua Şcolilor Balcanice, Reţeaua de
formatori din Irlanda;

•  Programul Consiliului Europei pentru educaţia drepturilor omului;
•  Iniţiative privind cetăţenia

$ pe termen scurt: până în 2001, asigură susţinerea iniţiativelor existente,
mai ales a celor din sud-estul Europei;

$  pe termen mediu: consolidarea reţelei de iniţiative prin seminarii tematice
(de ex., genul şi cetăţenia, evaluarea iniţiativelor, etc.); prin folosirea
Internetului (de ex., website-ul ECSD al Consiliului Europei, websiteul
Reţelei şcolare europene); prin crearea unei asociaţii europene a siturilor
de civism; prin folosirea instrumentelor UE şi ale Consiliului Europei
(programele Grundtvig şi Comenius; programele de instruire a profesorilor
şi legăturile/schimburile între şcoli;

$ pe termen lung: stabileşte iniţiative cetăţeneşti în toate ţările membre ale
CDCC.

# Coşul 3: funcţia de comunicare/centru de informare
Obiectivul acestei activităţi ar fi furnizarea de informaţii factorilor politici şi

practicienilor, inclusiv:
•  dezvoltarea în continuare a site-ului despre ECSD al Consiliului Europei; sprijinirea

conţinutului site-ului Web ECSD al Reţelei şcolare europene; proiecte bazate pe Internet (de
ex., prin situri ale cetăţeniei);

•  elaborarea publicaţiilor pentru practicieni;
•  diseminarea exemplelor de practici bune; cercetarea învăţării prin experienţă şi a abordărilor

civismului activ;
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•  baze de date (proiecte şi practici inovatoare, reforme educaţionale, sisteme de sprijin,
experienţe de formare).

Campania de conştientizare
Recomandarea Declaraţiei de la Budapesta este „să elaboreze planuri pentru crearea unei
campanii europene pentru ECSD, bazată pe drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor”.
Pentru a se aplica această recomandare, grupul proiectului şi-a propus să organizeze campania în
2003, ca ultimă fază a procesului de continuare/valorificare a experienţei.
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II Rezultate, concluzii şi impactul proiectului

În prima parte a prezentului raport ne-am ocupat de contextul şi organizarea proiectului.
În partea a doua, vom scoate în evidenţă rezultatele, concluziile şi impactul său. Dacă în partea
întâi ne-am concentrat atenţia asupra procesului (obiective, activităţi, management), în a doua
parte conţinutul este cel care se va bucura de prioritate.
Din această perspectivă, am văzut că proiectul ca atare asigura un cadru favorabil procesului de
învăţare:

•  provocările au sporit odată cu evoluţia proiectului;
•  aria de acoperire s-a întins treptat, atât pe verticală, cât şi pe orizontală;
•  managementul a trebuit să se adapteze acestor noi cerinţe;
•  actorii au învăţat să rezolve problemele în ritmul lor, învăţând din experienţă.

În această parte a raportului ne vom concentra atenţia asupra conţinutului şi mesajelor
principale ale proiectului. Pentru aceasta, vom încerca să scoatem în evidenţă concluziile,
rezultatele şi consecinţele practice care au adus un plus de valoare Proiectului. De aceea, am optat
pentru o abordare tematică, legată de principalele puncte de interes. Acestea sunt:
♦  Noi perspective pentru învăţare;
♦  Concepte şi definiţii în lumina practicilor;
♦  Competenţe esenţiale pentru civismul democratic;
♦  Învăţarea permanentă pentru un civism activ;
♦  Educaţia civică în contextul şcolii;
♦  Planuri pentru instruirea profesorilor ;
♦  Prevederile curriculum-ului pentru ECSD;
♦  Rolul media şi al informaticii;
♦  Responsabilizarea, participarea civică şi coeziunea socială;
♦  ECSD ca prioritate a reformele educaţionale.

1. Noi perspective pentru învăţare

Este învăţarea umană nelimitată, după cum a afirmat un binecunoscut raport al Clubului
de la Roma?38 Cum putem noi învăţa mai mult şi mai bine, din punctul de vedere al societăţii
cunoaşterii? Care este impactul noilor tehnoligii asupra proceselor de învăţare? Cum se va
menţine echilibrul dintre scopuri şi mijloace, când concentrarea asupra mijloacelor riscă să treacă
cu vederea cea mai importantă chestiune, anume aceea a scopurilor învăţării? Oare societatea
industrială a devenit o societate studioasă, după cum s-a anticipat în anii '80 şi '90?

Comunitatea educaţională este preocupată de aceste întrebări în pragul noului mileniu.
Pentru unii autori39, învăţarea pare să fie atât o şansă, cât şi o provocare. Întrebarea pe care aceşti
autori şi-o pun este de ce omenirea nu îşi foloseşte întregul potenţial de învăţare pentru a
îmbunătăţi condiţia umană, pentru a elimina războaiele, analfabetismul, sărăcia, excluderea
socială, corupţia, intoleranţa, rasismul, xenofobia etc.
Evident, soluţii pentru aceste probleme ale civilizaţiei se pot găsi nu numai în oportunităţile de
învăţare. Totuşi, multe din aceste probleme pot fi evitate sau diminuate printr-o învăţare mai
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eficientă. Motivul este că, în ciuda cercetărilor intense, în special în a doua jumătate a secolului al
XX-lea, învăţarea rămâne unul dintre fenomenele umane cel mai puţin cunoscute.
De la bun început, Proiectul ECSD a ridicat probleme similare cu cele de mai sus. Fără a se
efectua o cercetare sistematică asupra procesului de învăţare, această preocupare a apărut
spontan, ca un numitor comun al diferitelor activităţi. În mod inevitabil, chestiunea învăţării a
fost permanent reluată la diverse seminarii, ateliere de formare sau în cadrul iniţiativelor
cetăţeneşti. Două sunt aspectele care au atras în mod deosebit atenţia echipelor de experţi şi
practicieni:

•  scopul şi mijloacele învăţării civice;
•  învăţarea traiului împreună cu alţii.

În ceea ce priveşte primul aspect, concluzia a fost că învăţarea civismului democratic
implică nevoia constantă de un cod normativ, un punct de referinţă sau un limbaj comun pentru
reglementarea situaţiilor de zi cu zi. Acest cod este reprezentat de filosofia drepturilor omului,
codificat sub forma a două instrumente internaţionale de protecţie: Declaraţia Universală şi
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
De fapt, al doilea aspect reia unul din cei patru piloni ai învăţării umane propuşi de Raportul
Delors40, şi anume învăţarea traiului împreună. Deşi există un larg consens în privinţa acestei
forme de învăţare, o prioritate pentru noul mileniu, conţinutul său operaţional este destul de vag.
Cu excepţia câtorva cercetări iniţiate de Biroul Internaţional al Educaţiei41, discuţiile asupra
acestui subiect au rămas generale şi abstracte.

Proiectul ECSD a încercat să identifice competenţele, procesele şi condiţiile învăţării
traiului împreună în diverse contexte şi cu diferiţi jucători. Concluzia principală în acest sens este
existenţa unui anumit tip de învăţare, un proces natural care trebuie organizat sistematic în raport
cu principiile drepturilor omului.
Esenţialmente, învăţarea traiului împreună diferă de alte modele de învăţare. După cum observa
Giordan42, teoria învăţării a cunoscut trei tradiţii principale:

•  învăţarea prin transmiterea cunoştinţelor (tradiţia empirică a lui Locke);
•  învăţarea prin instruire (tradiţia behavioristă, de.ex., Skinner);
•  învăţarea prin construirea cunoştinţelor (tradiţia psihologiei constructiviste)

- prin asociere (Gagne, Bruner);
- prin punţi cognitive (Ausubel);
- prin asimilare şi acomodare (Piaget);
- prin coacţiune (Doise);
- prin interacţiune (Giordan).

De fapt, ultimele două abordări marchează trecerea de la constructivism la învăţarea
socială şi la un model non-organizaţional.

învăţarea contextuală
învăţarea prin acţiune

învăţarea interculturală
învăţarea colaborativă
învăţarea experienţială

Fig. 1. Piramida învăţării pentru dobândirea unei conştiinţe cetăţeneşti
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În acest context, învăţarea traiului împreună ar putea reclansa dezbaterea asupra învăţării
umane. Fără a da răspunsuri la toate aceste întrebări, Proiectul ECSD a subliniat cinci căi ale
învăţării traiului împreună:

a) Învăţarea experienţială
Aceasta implică următoarele caracteristici :

♦  studenţii îşi urmăresc propria lor curiozitate şi interese;
♦  ei învaţă prin experienţa directă (învaţă făcând );
♦  profesorul/formatorul este mai degrabă un factor care uşurează sau mediază învăţarea decât

unica sursă de cunoştinţe;
♦  nu există o evaluare formală a învăţării;
♦  studenţii meditează asupra învăţării lor ulterior.

Exemplul de mai jos relevă aceste caracteristici ale principiului învaţă făcând:

Belgia: Parlamentul de o zi

Parlamentul de o zi este o iniţiativă cetăţenească belgiană din Bruxelles. În ianuarie 1998, la îndemnul
unei companii de asigurare mutuală, P& V Assurances, s-a constituit un fond administrat de Fundaţia
Regele Baudoin pentru un proiect menit să contracareze excluderea politică şi socială a tinerilor şi care  îi
implică activ pe cei tineri. S-a organizat o competiţie publică şi au fost selecţionaţi 88 de tineri cu vârste
cuprinse între 17 şi 23 de ani, provenind din diverse medii , respectându-se echilibrul dintre sexe,
alegându-se atât valoni cât şi flamanzi, studenţi şi muncitori; ei au primit sarcina de a aloca bani pentru
proiecte care să combată excluderea socială. Participanţii la Parlamentul de o zi urmau să se întâlnească de
patru ori pentru a delibera, a conduce proiectele şi a le evalua.

Sursă: D. Kavadias, J. Siongers, S. DeGraaf, S Lauwers –Iniţiativa cetăţenească belgiană  „Parlamentul de o zi”, Strasbourg, Consiliul Europei,
1999,doc.DECS/CIT (99)35.

b) Învăţarea colaborativă
Aceasta se referă la o învăţare socială şi interactivă unde procesele de grup prevalează asupra
învăţării individuale. Din această perspectivă, activităţile iniţiativelor cetăţeneşti au încurajat
dezvoltarea mai multor aptitudini, cum ar fi:

•  fixarea unui scop comun;
•  munca în echipă;
•  atribuirea unui rol fiecărui membru al grupului;
•  stabilirea unei responsabilităţi împărtăşite;
•  stabilirea unei diviziuni a muncii;
•  crearea resurselor comune;
•  folosirea informaţiilor fracţionate (care trebuie puse cap la cap pentru atingerea scopului

propus);
•  capacitatea de a învăţa unul de la altul şi unul cu altul.
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Strategia învăţării în grupuri omogene

Învăţarea în grupuri omogene este un proces de colaborare, de concentrare a cunoştinţelor
participanţilor pentru rezolvarea unei probleme sau finalizarea unei însărcinări. Această învăţarea
include sprijinul mutual cognitiv şi afectiv, astfel încât colegii devin adesea prieteni pe viaţă. De
exemplu: pregătiţi un număr de texte urmate de un set de întrebări referitoare la sensul celor citite.
Studenţii trebuie să scrie individual răspunsurile , iar apoi, în perechi sau grupe de trei, să compare ce
au scris. Dacă răspunsurile lor la oricare dintre întrebări diferă, studenţii încearcă să explice de ce au
răspuns în acel mod. Scopul este ca studenţii să ajungă la un consens în ceea ce priveşte răspunsul cel
mai potrivit.

Sursa : R. Pticek Învăţare colaborativă şi răspundere împărtăşită, Strasbourg, Consiliul Europei, 1999, Doc. DECS/EDU/ CIT (99)66.

c) Învăţarea interculturală
Multe iniţiative cetăţeneşti încurajează această formă de învăţare, care se bazează pe două
principii:
•  relativism cultural, conform căruia nu există o ierarhie a culturilor (o cultură nu poate fi

folosită pentru a judeca activităţile altei culturi);
•  reciprocitatea, cu alte cuvinte interacţiunea şi fertilizarea încrucişată a culturilor în

contextul societăţilor noastre multiculturale.
Pornind de la aceste două principii de bază, învăţarea interculturală promovată de iniţiativele
cetăţeneşti este menită să atingă următoarele scopuri:
•  depăşirea etnocentrismului
•  dobândirea capacităţii de a empatiza cu alte culturi;
•  dezvoltarea unui mijloc de cooperare care transcende graniţele culturale într-un mediu

multicultural;
•  dobândirea capacităţii de a comunica dicolo de graniţele culturale, de. ex., prin

bilingvism;
•  modelarea unei noi identităţi colective, care transcende diferenţele culturale individuale.

Bulgaria: Învăţarea interculturală pentru societatea civilă în formare

Scopul iniţiativei cetăţeneşti din Bulgaria este acela de a crea aşa-numite „Comisii interculturale”
adresate tinerilor . Pentru a răspunde nevoii de înţelegere interculturală şi dialog între tinerii care
trăiesc într-o societate unde coexistă diferite grupuri etnice şi religioase, această iniţiativă cetăţenească
oferă posibilităţi de instruire în domeniul cetăţeniei interculturale. Iniţiativa ca atare este formată
dintr-o reţea de ONG-uri situate în patru regiuni îndepărtate: Sarnitsa, Rakitovo, Velingrad şi
Pazardjik. Iniţiativa a fost lansată în octombrie 1998, iar primul curs pentru tinerii conducători a fost
ţinut în iulie 1999.

Sursa : Prezentarea iniţiativelor cetăţeneşti, Strasbourg, Consiliul Europei, 1999, Doc.DECS/EDU/CIT (99)58.



30

d) Învăţare prin acţiune
Acesta este un proces cu  un scop bine definit, organizat, de regulă, sub forma unui proiect cu
rezultate precise. Pentru a duce proiectul la bun sfârşit, formatorii/profesorii trebuie:

•  să formuleze explicit scopurile învăţării
•  să-i ajute pe studenţi să îşi aleagă propriile lor strategii de învăţare;
•  să-i motiveze pe studenţi de aşa manieră încât să-i determine să-şi asume răspunderea pentru

propria lor învăţătură;
•  să dezvolte un proiect concret care poate fi îndeplinit în întregime de către studenţi;
•  să încurajeze o creştere gradată a independenţei studenţilor;
•  să-i lase pe studenţi să-şi înţeleagă propria lor acţiune prin reflecţie (învăţarea prin practică

reflectivă).

Italia : Instruire şcolară prin cercetare pe teren

Proiectul de la Tirreno are ca scop efectuarea unui studiu asupra mediului cultural, natural şi istoric al
regiunii Fiumicino. În interpretarea diverselor mostre şi date culese pe teren (măsurători chimice, benzi
etnografice, descoperiri arheologice etc.), studenţii sunt sprijiniţi de specialişti din universităţi, muzee,
biblioteci şi ONG-uri. Rezultatul este o vedere de ansamblu asupra spaţiului uman Fiumicino.

Sursa: A.P. Tantucci. Prezentarea Iniţiativei Cetăţeneşti Italiene, Strasbourg, Consiliul Europei, 1999, Doc.DECS(EDU) CIT (99)10.

e) Învăţarea contextuală
Aceasta presupune integrarea constantă a educaţiei unui individ în sistemul de referinţe

culturale şi civice ale grupului, comunităţii sau societăţii căreia îi aparţine sau cu care se
identifică. Pentru a stimula această educaţie substanţială, diverşii factori  angrenaţi în Proiectul
ECSD au avut în vedere următoarele:
•  să-i ajute pe cei care învaţă să–şi formeze o imagine de ansamblu asupra scopurilor învăţării
şi strategiilor de învăţare;

•  să-i încurajeze pe cei care învaţă şi să clarifice valorile şi identităţile pe care ei şi le asumă;
•  să folosească experienţa şi cunoştinţele anterioare ale studenţilor;
•  să- i încurajeze pe elevi să dezvolte, să testeze şi să aplice noile experienţe în viaţa lor de

fiecare zi;
•  să-i lase pe elevi să tragă propriile lor concluzii;
•  să susţină o viziune globală a societăţii.

Definiţia sitului privind cetăţenia

„Noţiunea de „sit” nu este echivalentă cu noţiunea de „localizare”. Nu locul sitului este important
în proiect, ci redefinirea sensului de loc, care apare pe baza noilor forme de practică democratică. În parte,
situl va fi interesat să examineze motivul şi modul în care o anumită practică poate afecta sensul
identificării individuale şi de grup cu o localizare . Va trebui să descopere condiţiile şi influenţele,
structurile şi procesele care încurajează sau descurajează practica civismului democratic. Siturile vor
consta din orice iniţiativă (centru, instituţie, comunitate, cartier, oraş, municipiu, regiune etc.) unde există
o încercare de a se da o definiţie şi de a se implementa principiile cetăţeniei democratice moderne.”

Sursa: Iniţiative Cetăţeneşti. Cetăţenia Democratică în Formare, Strasbourg, Consiliul Europei, 1998, p-3 Doc.DECS / CIT(98)11.
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Învăţarea traiului împreună cu alţii este esenţială pentru ECSD. Se poate spune chiar că,
indiferent de situaţiile concrete, educaţia civică înseamnă educaţia pentru a trăi împreună cu alţii
într-o societate democratică.

Din această perspectivă, în cele ce urmează, vom percepe modul în care învăţarea traiului
împreună a fost cercetată în cadrul Proiectului ECSD. Mai concret, ne vom concentra atenţia
asupra:
•  competenţelor esenţiale pentru traiul împreună (în mod deosebit aptitudinile sociale şi de

viaţă );
•  învăţarea traiului împreună ca o experienţă de învăţare permanentă;
•  diversele sisteme de sprijin: şcoala, curriculum-ul formal şi informal, comunităţile,

întreprinderile şi societatea civilă.

2. Concepte şi definiţii din perspectiva practicilor

Una din contribuţiile principale ale Proiectului ECSD este integrarea reflecţiei cu inovaţia
şi cercetarea, a teoriei cu practica, a conceptelor cu acţiunea concretă. Pe scurt, Proiectul ECSD a
încurajat ceea ce anumiţi autori43 denumesc” practică reflectivă”.
Această abordare este foarte importantă din perspectiva societăţii cunoaşterii, specifică noului
mileniu, în care acţiunea socială încorporează cât mai mult posibil din rezultatele cunoaşterii,
inovaţiei şi cercetării. Este societatea în care activitatea curentă a practicienilor devine tot mai
profesionistă şi mai eficentă întrucât se desfăşoară în lumina unei viziuni asupra societăţii, a
anumitor teorii, modele şi paradigme.

Cunoaşterea şi acţiunea sunt activităţi umane diferite. Totuşi, din anii '50 încoace, s-au
făcut încercări pentru a le integra sub forma ştiinţelor şi tehnologiilor aplicate sau prin hibridul
epistemologic acţiune-cercetare. În cadrul proiectului ECSD, integrarea cunoaştere/acţiune a fost
atinsă pe două căi:

•  inductiv, prin iniţiativele cetăţeneşti, şi anume comunităţi, organizaţii sau reţele
instituţionale unde se învaţă cetăţenia democratică.

•  deductiv, prin analizele conceptuale efectuate de experţi, mai apoi validate şi completate
de practicieni.
În primul caz, folosirea cunoaşterii este menită să rezolve anumite probleme concrete într-

un context dat. Experţii îi ajută pe practicieni să-şi clarifice scopurile şi să-şi orienteze acţiunea
într-un cadru conceptual mai larg.

În cea de a doua abordare, cunoaşterea a fost folosită explicit pentru clarificarea şi
definirea conceptelor. Punctul de plecare l-a constituit analiza terminologiei efectuată de experţi.
Practicienii au fost asociaţi ulterior pentru a valida/completa definiţiile date de experţi sau pentru
a propune propriile lor definiţii şi concepte operaţionale. Concret, ciclul reflecţie-practică-
reflecţie a început chiar în faza de lansare a proiectului, în decembrie 1997, cu un seminar asupra
conceptelor şi competenţelor-cheie. Cele două raporte44 elaborate cu acest prilej au fost urmate de
un studiu dedicat conceptelor de cetăţenie şi educaţie civică. Ca în orice proces acţiune-cercetare,
acest studiu conceptual iniţial a fost confruntat cu opiniile practicienilor, atât din iniţiativele
cetăţeneşti, cât şi din diverse ateliere de formare. În consecinţă, primul raport a fost revizuit sub
forma unui al doilea şi chiar al treilea raport consolidat45. Mai mult decât atât, acest ciclu a fost
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completat cu un studiu acoperind 485 ONG-uri46, care au definit aceleaşi concepte fundamentale
(cetăţenie şi educaţie pentru cetăţenie într-o societate democratică), în lumina propriei lor
experienţe.

După cum era de aşteptat, rezultatul celor două abordări (inductivă şi deductivă) a fost o
viziune mai substanţială şi mai cuprinzătoare a conceptelor de referinţă, care poate fi rezumată în
următoarele puncte:

" Cetăţenia – un concept cu multiple faţete

Deşi este frecvent folosit, conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit. După cum spune
Heater47, este un cuvânt „capcană”. Iată de ce, pentru a ajunge la propria noastră definiţie de
lucru, am identificat mai întâi unele dintre curentele relevante, prezentate în Tabelul 4 (vezi
Anexa). Aceste definiţii arată că cetăţenia are următoarele caracteristici:

a) Este în acelaşi timp un statut şi un rol
În primul rând, cetăţenia repezintă un statut juridic şi politic:
•  este ansamblul de drepturi şi libertăţi pe care statul le acordă cetăţenilor săi;
•  este un contract civic între stat şi individ, ca subiect al dreptului;
•  include norme legale care definesc apartenenţa la un organism politic;
•  vede cetăţenia ca pe faţa internă a naţionalităţii (cetăţenia este certificată prin paşaport);
•  implică loialitatea cetăţeanului faţă de statul care îl protejează şi îi acordă drepturi civice;
•  implică un echilibru între drepturi şi îndatoriri;
•  asigură accesul la viaţa publică şi participarea civică.
În al doilea rând, cetăţenia reprezintă un rol social:
•  cetăţenia este una din identităţile individului;
•  este legată de context, în sensul că poate avea simultan un conţinut divers în funcţie de
comunitatea politică la care se referă (regională, naţională, europeană sau cetăţenia lumii);
•  presupune anumite competenţe sau cultură civică ce face posibilă exercitarea efectivă a

statutului de cetăţean;
•  disociază cetăţenia de apartenenţa la un anumit teritoriu.

Putem spune că cetăţenia–statut se bazează pe o interpretare juridică, pe când cetăţenia-rol
este sensul cultural sau identitatea civică pe care un individ şi le asumă din propria sa voinţă.

În acest sens, Audigier se referă la „un miez dur„ (produsul statutului juridic) şi la
variaţiile culturale în conformitate cu mentalităţile, identităţile, priorităţile, rolurile şi iniţiativele
fiecăruia dintre cetăţeni. Miezul dur implică întotdeauna nişte puncte de ancorare comune:

•  apartenenţa la o comunitate politică, ceea ce atrage după sine o condiţie politică şi
drepturi;

•  a fi întotdeauna un concetăţean, cineva care trăieşte împreună cu alţii;
•  a trăi în spaţii democratice, de ex., spaţii în care persoanele au drepturi şi o demnitate

egale, în care legea este făcută de oameni pentru oameni.
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Definiţia cetăţeniei: punctul de vedere al ONG-urilor

În studiul efectuat cu participarea a 485 de ONG-uri, cetăţenia este definită în următoarele feluri:
•  întregul set de drepturi sociale, civile şi politice (94%);
•  un contract moral între individ şi stat (83%);
•  integrarea individului în structurile sociale şi culturale ale societăţii (76%);
•  apartenenţa la diferite contexte culturale şi politice sau identităţi multiple (47%).

Sursa : J.M. Heydt, Education a la citoyennete democratique: des mots et des actes. Une enquete des ONG, Strasbourg, Conseil de
l’Europe, 1999, Doc. DECS/EDU/CIT (99) 52.

b) Cetăţenia implică justiţie socială şi egalitate în drepturi

Cea mai bună expresie a acestei caracteristici o găsim în teoria clasică a lui Marshall. El
vede cetăţenia în sistemul de piaţă capitalist ca un statut evolutiv care le conferă cetăţenilor
accesul la drepturi şi, în consecinţă, la putere. Ca rezultat, cetăţenia devine împuternicire
(responsabilizare) şi o luptă pentru obţinerea drepturilor de cetăţean.
Marshall48 consideră că cetăţenia are trei componente, în funcţie de drepturile pe care le
promovează:

•  Componenta civilă a cetăţeniei este alcătuită din drepturile necesare pentru libertatea
individuală (libertatea persoanei, libertatea cuvântului, a gândirii şi religiei, dreptul la
proprietate, egalitate în faţa legii etc.); instituţia cel mai adesea asociată cu drepturile
civile este ordinea de drept şi un sistem de tribunale.

•  Componenta politică constă din dreptul de a participa la exercitarea puterii politice, ca
membru al unui organism învestit cu autoritate politică sau ca elector al membrilor unui
asemenea organism ; drepturile politice sunt asociate cu instituţiile parlamentare.

•  Componenta socială reprezintă dreptul la standardul de viaţă dominant şi patrimoniul
social al societăţii; drepturile sociale sau de protecţie asigură accesul egal la ceea ce sunt
considerate a fi prevederile fundamentale social-economice, cum sunt educaţia, sănătatea,
spaţiul de locuit şi un nivel minim al venitului.
Cetăţenia poate fi efectivă numai dacă asigură accesul la toate aceste tipuri de drepturi. În

conformitate cu Marshall, componenta socială a cetăţeniei, care este înglobată în statul bunăstării,
este condiţia esenţială a coeziunii sociale şi participării efective a cetăţenilor. Chiar dacă cei care
au criticat teoria lui Marshall49 au contestat rolul statului bunăstării, ar trebui să ne amintim de
importanţa justiţiei sociale, solidarităţii şi echităţii în exercitarea civismului democratic. Această
idee este semnificativă pentru discuţiile noastre ulterioare asupra împuternicirii (responsabilizării)
şi capitalului social.

" Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică

Vorbind la modul general, participanţii la Proiectul ECSD au aceptat definiţia iniţială
adoptată la şedinţa de lansare din 1996,de ex., „ECSD este ansamblul de practici şi activităţi al
căror scop este ca tinerii şi adulţii să fie mai bine pregătiţi pentru a participa activ la viaţa
democratică prin asumarea şi exercitarea drepturilor şi îndatoririlor (responsabilităţilor) lor în
societate”50.
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Între timp, această definiţie a fost totuşi, completată cu mai multe specificaţii importante:
•  ECSD nu este nici o disciplină şcolară , nici vreo altă activitate din curriculum, ci un scop

major al politicilor educaţionale în perspectiva învăţării permanente.
•  În locul unei definiţii generale, valabile pentru orice context, ar fi de preferat o definiţie

pragmatică, care insistă mai mult asupra consecinţelor şi metodelor de aplicare decât
asupra rigorii formale a frazelor.

•  În comparaţie cu alţi termeni strâns înrudiţi, (educaţie civică, educaţie politică etc),
identitatea ECSD este conferită de termenul integrator de referinţă „cetăţenie”.

•  Mai simplu, ca rezultat al acestei identităţi, ECSD înseamnă învăţarea comportamenului
democratic printr-o diversitate de experienţe şi practici sociale.

•  Indiferent de locul unde este exercitată, ECSD presupune trei abordări comune:
- împuternicire (responsabilizare);
- participare civică;
- împărtăşirea responsabilităţilor.

" Concepte înrudite

Referindu-se la cetăţenie, ECSD acoperă o plajă semantică foarte largă .Acest concept-
umbrelă cuprinde practic toate formele de educaţie pentru o viaţă democratică:

•  Educaţia civică este transmiterea/însişirea într-un cadru educaţional formal a
cunoştinţelor, aptitudinilor şi valorilor care guvernează funcţionarea societăţii
democratice la toate nivelurile; această învăţare formală se realizează fie sub forma unui
obiect anume, fie prin activităţi multidisciplinare.

•  Educaţia drepturilor omului este nucleul şi o parte indivizibilă a ECSD; ea se referă la
trei aspecte distincte:

- însuşirea cunoştinţelor despre drepturile şi libertăţile omului ; studiul despre
funcţionarea instrumentelor naţionale şi internaţionale de protecţie (educaţia
despre drepturile omului);

- însuşirea mentalităţilor şi aptitudinilor pentru promovarea şi protejarea drepturilor
omului (educaţia pentru drepturile omului),

- dezvoltarea unui mediu care promovează învăţarea şi predarea în cadrul
drepturilor omului (educaţia în cadrul drepturilor omului).

•  Educaţia politică este procesul care permite indivizilor şi/sau grupurilor să analizeze şi
să influenţeze procesele politice de luare a deciziilor.

•  Educaţia valorilor îi ajută pe studenţi să dobândească cunoştinţe şi înţelegere referitoare
la orientarea propriilor lor valori, la valorile altora şi semnificaţia valorilor în viaţa de
fiecare zi.

•  Educaţia pentru pace înseamnă pregătirea studenţilor pentru pace, non-violenţă şi
înţelegere internaţională; ea promovează cultura păcii, prin împărtăşirea
responsabilităţilor, înţelegere reciprocă, toleranţă şi soluţionarea paşnică a conflictelor.

•  Educaţia globală este ansamblul de situaţii şi experienţe de învăţare care stimulează
conştientizarea de către studenţi a caracterului tot mai integrator al lumii contemporane şi
le dă posibilitatea să înfrunte provocările globale cu eficienţă.
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3. Competenţele de bază pentru cetăţenia într-o societate democratică

Proiectul ECSD vede cetăţenia democratică nu numai ca pe un statut formal, ci şi ca pe o
aptitudine efectivă de a acţiona ca cetăţean. În acest scop, indiferent de tipul şi nivelul de
educaţie, profesiune sau vârstă, fiecare individ trebuie să-şi însuşească competenţele esenţiale
pentru un spirit cetăţenesc democratic.

Aceeastă afirmaţie declanşează o serie de întrebări:
•  Ce aduce nou concentrarea asupra competenţelor?
•  Care sunt criteriile şi cum pot fi stabilite aceste competenţe?
•  Care sunt competenţele minime şi maxime ale ECSD?
•  Cât de stabile sunt competenţele cetăţeniei, luând în considerare uzura morală a oricărui

tip de competenţe?
Să încercăm să răspundem la aceste întrebări, pe baza experienţei Proiectului ECSD.
În anii '90, sub influenţa organismelor de afaceri şi patronale, lumea educaţiei a început să aibă
un interes sporit pentru competenţe51. În consecinţă, mişcarea pentru reforma curriculum-ului a
renunţat la practica inutilă de a merge pe urma cunoştinţelor şi s-a concentrat asupra
competenţelor de durată, valabile pentru o mai lungă perioadă de timp.
Spre deosebire de cunoştinţe, competenţele reprezintă un potenţial, o metodă de a rezolva
probleme neprevăzute în diverse contexte. În comparaţie cu cunoştinţele, care sunt mai rigide,
competenţele sunt deschise, cuprinzătoare şi uşor de adaptat. În acest sens, Chomsky a făcut
distincţie între competenţă şi performanţă: prima reprezintă capacitatea de a formula o varietate
infinită de propoziţii pe baza unui număr limitat de elemente ale limbii. În ceea ce priveşte
performanţa, aceasta este competenţa în acţiune, adică situaţia concretă de expresie a unei
competenţe lingvistice.

Ce trebuie să reţinem este din acest exemplu este capacitatea de a genera practici sau performanţe
pe baza competenţelor. Cu alte cuvinte, potenţialul uman constă dintr-un ansamblu de
competenţe care produc practici şi acţiuni într-o varietate de situaţii52. În acest caz, scopul
educaţiei ar fi acela de a forma competenţele fundamentale care produc comportamentele,
acţiunile şi atitudinile vizibile ale fiinţei umane53.
În contextul ECSD, relaţia competenţă-performanţă sugerează un curent major de acţiune. De
fapt, nu pot exista comportamente democratice fără un potenţial minim de spirit civic democratic,
de ex.,. competenţe esenţiale.
În acest sens, participanţii la seminarul asupra conceptelor din decembrie 1997 au subliniat
avantajele concentrării asupra competenţelor:

•  perspectiva învăţării permanente (competenţele esenţiale sunt comune tuturor mediilor
educaţionale);

•  o viziune clară şi sistematică a rezultatelor învăţării;
•  un accent mai mare pe calitatea educaţiei;
•  posibilitatea măsurării şi transparenţei rezultatelor educaţionale (accent pe standarde şi

indicatori de performanţă);
•  posibilitatea comparaţiilor internaţionale.

Pe de altă parte, aceiaşi participanţi au adus critici şi şi-au exprimat rezervele faţă de
competenţele pentru ECSD (vezi Ostini, p. 24-26):

•  competenţele creează confuzie între rezultate şi procese;
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•  inferenţa comportamentelor din competenţe este relativă (un anumit comportament poate
fi dedus din mai multe competenţe în timp ce o competenţă poate induce performanţe
diferite);

•  listele de competenţe sunt numai orientative, întrucât ele sunt întotdeauna deschise şi
relative;

•  chiar dacă putem deduce performanţe din competenţe, este greu să se stabilească
standarde pe baza situaţiilor recurente;

•  competenţele esenţiale nu pot fi evaluate ca atare, ci doar prin comportamentele pe care le
provoacă.

Inventarele de competenţe esenţiale ale ECSD sunt foarte diverse. În general, scopul lor
este de a prezenta o viziune holistică pentru curricula şi programele formare. În consecinţă, ele au
o valoare orientativă, nu una normativă (vezi exemplul competenţelor esenţiale din curriculum-ul
norvegian).
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Norvegia: competenţe de bază pentru educaţia civică

Cunoştinţe
O bază solidă de cunoştinţe este considerată esenţială pentru participarea în societate; idealurile
democratice, societatea şi organizaţiile internaţionale, împărtăşirea responsabilităţilor pe plan mondial,
structura şi funcţia instituţiilor şi regulile pentru participanţi.

Aptitudini
Cooperare, controlul şi soluţionarea conflictelor, participare, gândire critică, gândire creativă, reflecţie,
dialog. Capacitate de opţiune. Reflecţie asupra propriilor acţiuni şi evaluarea efectelor lor asupra altora.
Învaţă din experienţă şi observă consecinţele practice. Aptitudinea de a învăţa, de a examina problemele
etice şi morale. Asumarea responsabilităţii pentru propria învăţătură şi viaţă, pentru planificarea,
executarea şi evaluarea muncii proprii. Bune deprinderi de lucru. Învaţă să lucreze în echipe şi proiecte.

Atitudini
Răspundere personală pentru contribuţia proprie, spirit responsabil, înţelege şi acceptă răspunderea pentru
ceea ce ştie. Respect pentru sine şi pentru alţii – respect pentru opinia minoritară, sigur de sine şi
încrezător în alţii.

Valori
Egalitate de şanse, drepturile omului şi raţiune. Libertate intelectuală, toleranţă, solidaritate, independenţă
şi coexistenţă, cooperare, consultare, includere, înţelegere şi respect pentru alţii şi pentru mediu. Demn de
încredere în luarea deciziilor şi responsabil pentru acţiunile sale.

Sursa: K. Grindal Educatia pentru cetatenie într-o societate democratica: Concepte fundamentale si competenţe esentiale. Abordarea
norvegiană. Strasbourg, Council of Europe, 1997, Doc. DECS/CIT(97)24.

Tabelul 5 din Anexă cuprinde inventarul principalelor rezultate ale proiectului: Întâlnirea
Consultativă iniţială (1996), raportul Veldhuis şi raportul Audigier.

Trebuie remarcat că aceste liste de competenţe sunt foarte diverse. Cu toate acestea, ele au
în comun anumite puncte:

•  Au în vedere cunoştinţe, dar şi aptitudini, valori şi mentalităţi.
•  Includ numai cunoştinţe capabile de a genera acţiuni şi practici (în special competenţe

sociale).
•  În consecinţă, aptitudinile sunt definite în termenii de a şti cum să faci, cum să fii, cum să

trăieşti împreună cu alţii şi cum să devii.
•  Observaţi o complexitate crescândă a listelor de competenţe, pe parcursul derulării

Proiectului ECSD (aceasta se explică prin procesul intern de învăţare la care ne-am referit
în prima parte a raportului nostru).

4. Sisteme de sprijin pentru învăţarea permanentă

Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică înseamnă învăţare pe tot parcursul
vieţii, în toate condiţiile şi în orice formă de activitate umană. Aceasta presupune ca ECSD:

•  să se întindă pe toată durata vieţii fiecărui individ;
•  să ducă la însuşirea, reînnoirea, modernizarea şi completarea unei game largi de abilităţi;
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•  să garanteze succesul angajării individului în activităţi de învăţare orientate spre nevoile
sale;

•  să recunoască contribuţia tuturor influenţelor educative disponibile, inclusiv cele formale,
non-formale şi informale;
Aceste trăsături caracterizează orice proces de învăţare permanentă54. O noutate a

Proiectului ECSD a fost ideea sistemelor de sprijin şi diferenţierea a două componente ale
învăţării permanente:

•  învăţarea organizată;
•  învăţarea existenţială.

Cea dintâi cuprinde educaţia formală şi non-formală furnizată de organizaţii specializate
cum sunt şcoala şi universitatea. Laolaltă cu alte organizaţii cu potenţial educaţional care au alte
funcţii de bază (media, ONG-urile, bibliotecile, cluburile de tineret), şcoala şi universitatea
reprezintă sprijinul instituţional principal al ECSD. Învăţarea existenţială se împleteşte cu
întregul parcurs al vieţii şi înglobează întreaga gamă a situaţiilor care pot stimula un proces de
învăţare: evenimente critice, provocări, dileme, compromisuri, momente semnificative etc. Este
un mod de învăţare spontan şi difuz, incidental şi informal,care trebuie încurajat prin sisteme de
sprijin adecvate: cunoştinţe, know-how, metode de soluţionare a problemelor, materiale
didactice, formatori calificaţi, medii organizaţionale.
Educaţia civică recurge atât la învăţarea organizată (formală şi non-formală), cât şi la potenţialul
de învăţare întâlnit în condiţiile cotidiene.
Potrivit tradiţiei, au fost recunoscute trei componente ale educaţiei permanente55:

•  educaţia formală înseamnă orice fel de învăţare organizată, structurată, care este oferită
de o instituţie de învăţământ şi care conduce la obţinerea unui certificat, diplomă sau grad
recunoscut; este gradată cronologic, mergând de la instituţiile primare la cele terţiare;

•  educaţia non-formală este activitatea educaţională care are loc în afara sistemului formal
(de ex., activităţi extraşcolare) şi, îndeobşte, nu conduce la obţinerea unui certificat,
diplomă sau grad;

•  educaţia informală este învăţarea neplanificată care se desfăşoară în viaţa obişnuită şi
poate fi preluată din experienţa cotidiană, cum ar fi de la familie, prieteni, grupe de colegi,
media şi alte influenţe din mediul unei persoane; acest tip de învăţare se petrece în mod
neregulat în contextul vieţii individului.
Acestora, Dohmen56 le adaugă o formă specifică de educaţia informală, de mare

importanţă pentru formarea cetăţenilor, pe care o numeşte învăţare incidentală sau învăţare „en
passant„: „este acel tip de educaţie informală care este în întregime neplanificată (şi adesea
involuntară) şi este produsul secundar accidental al altor activităţi.”

În această viziune trilaterală asupra învăţării permanente, ECSD trebuie să includă o serie
de medii pentru o socializare treptată a individului. Cea mai importantă este şcoala şi educaţia
formală, care asigură o iniţiere sistematică în cultura civică. Găsim această idee clar exprimată de
către Rowe57, după care sistemul învăţării permanente a ECSD cuprinde cinci tipuri de
comunităţi:

•  Comunitatea familiei acţionează ca o minisocietate, având o structură de putere, reguli,
un sistem de pedepse şi recompense, un cadru al valorilor (implicit sau explicit) şi legături
emoţionale foarte puternice.

•  Comunitatea afiliativă este acea comunitate pe care individul o poate alege pentru a se
identifica cu ea: grupuri de camarazi, grupuri de interese, comunităţi religioase, cluburi şi
asociaţii, grupări culturale, organisme profesionale, organizaţii şi partide politice.
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•  Comunitatea şcolară este o comunitate extrem de complexă, care diferă de comunităţile
afiliative datorită caracterului său obligatoriu. Şcoala este catalizatorul diverşilor parteneri
implicaţi în educaţia civică: părinţi, profesori, media şi societatea civilă. Dintre toate
mediile de învăţare, şcoala este cea care seamănă cel mai mult cu modelul organizaţional
al statului: ea constă dintr-un set de reguli şi regulamente, relaţii de putere şi structura sa
judiciară care îi evaluează pe indivizi în conformitate cu loialitatea şi gradul lor de
participare.

•  Comunitatea statală poate exista la nivel local, naţional şi internaţional şi este definit în
mod formal prin legislaţia care atribuie cetăţenilor drepturi şi responsabilităţi. Indivizii
pot avea adesea un spirit mai diminuat al loialităţii faţă de comunităţile statale datorită
caracterului lor obligatoriu, depărtării lor sau, poate, din cauza defectelor percepute.
Identificarea cetăţenilor cu statul poate fi foarte puternică, mai ales în faţa unei ameninţări
externe.

•  Comunitatea mondială promovează un simţ al umanităţii comune sau al cetăţeniei
mondiale. Ameninţările la supravieţuirea globală pot sublinia simţul apartenenţei la un
„sat mondial” comun.

Fireşte, există o diferenţă între aceste medii de învăţare , dar şi elemente comune cum ar fi
conducerea, puterea, un cadru normativ, proceduri de luare a deciziilor, valori împărtăşite şi
neîmpărtăşite. Aceste elemente comune fac posibil transferul bagajului dobândit şi asigurarea
continuităţii de la un cerc de învăţare la altul. Ceea ce uneşte şi dă coeziune diverselor comunităţi
de învăţare sunt competenţele esenţiale ale ECSD la care ne-am referit în capitolul anterior.

Unii autori consideră acest sistem de învăţare permanentă care are în centrul său educaţia
formală o problemă  ontroversată: „Majoritatea populaţiei adulte din cele mai multe dintre ţările
noastre nu vine în contact cu oficiala „educaţie pentru cetăţenie intr-o societate democratică”.
ECSD poate funcţiona foarte bine în şcoala generală obligatorie cu copiii şi tinerii. Dar este
foarte dificil cu adulţii care nu frecventează nici un fel de cursuri pentru educaţia adulţilor”-
afirmă Dohmen în studiul său58. Tinerii şi adulţii integraţi în viaţa activă, spune Dohmen, sunt
mai mult implicaţi în învăţarea informală decât în orice altă formă de educaţie organizată
continuă. Dacă luăm în considerare faptul că după ce termină educaţia formală cei mai mulţi
tineri şi adulţi au acces numai la învăţarea informală, „învăţarea permanentă pentru o cetăţenie
democratică” trebuie să includă tot mai multă învăţare practică şi experienţială: „Nouă ne trebuie
în mod special mai multă învăţare „de explorare” şi „de investigaţie”(„Erkundungslernen”) în
mediul cetăţeanului, o formă de învăţare în care cetăţenii îşi explorează comunităţile, diferitele
lor locuri de muncă, firme, consilii parlamentare, consilii guvernamentale, birouri şi instituţii de
servicii,structuri familiale, spitale şi servicii de sănătate, pieţe şi unităţi de aprovizionare, şcoli şi
biblioteci, servicii sociale, secţii de poliţie, tribunale şi închisori, media, circulaţia, locuinţele,
munca în comitetele de acţiune ale cetăţenilor etc. Această învăţare practică de explorare îi va
ajuta sigur şi îi poate ajuta pe oameni să înţeleagă şi să se familiarizeze cu sferele lor locale de
activitate, cu influenţele, cu structurile operaţionale, problemele sociale, rivalitatea  i cooperarea,
cu drepturile şi obligaţiile, posibilităţile şi restricţiile, conflictele de interese şi înţelegerea
mutuală crescândă şi cu compromisurile. Iar aceasta este strategia-cheie pentru a depăşi lipsa de
siguranţă şi apatia civică, senzaţia de dezorientare şi dependenţă de condiţiile şi evenimentele
care se presupune că sunt imposibil de abordat de înţelegerea şi participarea aşa-numitor „oameni
simpli”.
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Irlanda: învăţare de explorare în situri cetăţeneşti

Tallaght se află sub jurisdicţia autorităţii locale a Cartierului de Sud al Dublinului. În decurs de 30 de
ani, Tallaght , un mic sat agrar cu 710 locuitori cât avea în 1956, s-a tranformat în asemenea măsură, încât
a devenit al treilea centru urban din Irlanda. Pâna în anii 90, era deja centrul urban cu cea mai rapidă
dezvoltare din Europa. Această creştere accelerată a populaţiei oraşului Tallaght a fost însoţită de
probleme sociale majore: criminalitate, violenţă, droguri, abandon şcolar, o rată înaltă a şomajului în
rândul femeilor şi tinerilor. Iniţiativele comunităţii, care antrenează poliţia, părinţii, parteneriatul local şi
chiar pe tineri, sunt acum destul de bine stabilite pentru a contracara aceste probleme. Situl cetăţenesc din
Tallaght implică acţiuni ale comunităţii adulte menite să-i responsabilizeze pe adulţi, în special pe femei,
prin educaţie comunitară şi, de asemenea, pentru a sprijini participarea vizitatorilor la treburile comunităţii
locale.

 Sursa: L. Carey, Iniţiativa cetăţeneasca irlandeză, Strasbourg, Council of Europe, 1999, Doc. DECS/EDU/CIT (99)7

Pentru a realiza această „învăţare a cetăţeniei pentru toţi”, întregul ansamblu al
organizaţiilor de învăţământ trebuie să fie accesibil, deschis şi concentrat asupra aspectelor de
interes imediat. În acest sens, subgrupul C şi grupul de reflecţie asupra siturilor cetăţeneşti au
propus o serie de abordări menite să faciliteze învăţarea permanentă pentru ECSD:

•  dezvoltarea unei baze solide însuşite prin educaţia fundamentală;
•  facilitarea accesului şi diversificarea ofertei;
•  cultivarea capacităţii şi dorinţei de a învăţa;
•  asigurarea validării aptitudinilor care nu sunt recunoscute formal;
•  deschiderea instituţiilor de educaţie formală pentru învăţarea continuă;
•  introducerea noilor informaţii şi tehnologii de comunicare (ICT) în educaţia formală;
•  dezvoltarea cooperării dintre şcoli şi lumea muncii;
•  îmbunătăţirea consultanţei şi a informării.

În acelaşi context, recomandările conferinţei de la Varşovia se concentrează asupra unei
lărgiri considerabile a ECSD, care implică o strategie tripartită a învăţării:

•  educaţia iniţială a copiilor şi a tinerilor;
•  asigurarea oportunităţilor de învăţare pentru adulţi;
•  diversificarea mediilor de învăţare cotidiană.

Sau, după cum afirmă Belanger59, această strategie tripartită înseamnă că ECSD este o
parte a existenţei: „ECSD este un proces de învăţare care coincide cu durata vieţii, care cuprinde
educaţia preşcolară, educaţia şcolară iniţială, colegiul şi universitatea, educaţia adulţilor pentru
cei în vârstă şi activarea mediilor de învăţare, inclusiv bibliotecile, muzeele,etc. În toate aceste
abordări, elementul principal este participarea celor care învaţă, venind în întâmpinarea aspiraţiei
lor de a se face auziţi, de a transmite feed-back, de a învăţa democraţia într-o manieră
democratică. Când ECSD este implementată printr-un proces de transmisie de sus în jos, mesajul
democratic este obstrucţionat.”
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Franţa: sisteme de sprijin pentru participarea civică

Iniţiativele privind cetăţenia din Alsacia se adresează tinerilor din anumite districte ale Strasbourg-
ului, afectaţi de condiţiile socio-economice nefavorabile, izolare, turbulenţă şi violenţă urbană, alienarea
tineretului, excluderea socială a clasei muncitoare şi deziluzie politică. S-a creat un program special de
instruire pentru mediatori în anul 1998. În timpul acestui program de responsabilizare, participanţii au fost
instruiţi şi li s-au predat informaţii de bază în drept (de ex., Convenţia ONU asupra drepturilor omului,
drepturile străinilor, drepturile sociale, prevederile codului penal privitoare la minori). Cu acest bagaj de
cunoştinţe, tinerii ar putea să ajute pe alţii aflaţi în situaţii dificile, să prezinte cazurile lor în termeni
juridici şi să-i sprijine pentru a ajunge la forurile competente.

Sursa: M. Chehhar Structuri şi Procese Educaţionale la Nivel Local: Strasbourg, Consiliul Europei,1997, Doc. DECS/CIT (97)30 rev.

În lucrarea sa prezentată la Conferinţa de la Varşovia, Dohmen a mers chiar mai departe,
completând propunerile de mai sus prin fixarea unor centre de serviciu pentru învăţarea ECSD.

După Dohmen, aceste sisteme de sprijin pentru ECSD pot avea diferite funcţii:
•  Să acorde consultanţă studenţilor, individual şi în grup, care au nevoie de:

- Informaţii adecvate şi accesibile imediat (informaţii „la cerere” şi „la momentul
oportun”) în conformitate cu nevoile reale şi condiţiile de învăţare;

- Orientarea asupra modulelor adecvate de învăţare şi a altor posibilităţi de
actualizare a cunoştinţelor anterioare;

- Parteneri de învăţare folositori şi expertiză;
•  Să dea sfaturi şi îndrumări firmelor şi patronilor, în special în firme mici şi mijlocii:

- să îmbine activităţile teoretice şi practice în diverse sectoare de producţie, servicii,
marketing (de ex., alternanţa locurilor de muncă, munca integrată în echipă etc.);

- să asigure un parteneriat mai democratic cu angajaţii;
- să folosească noile tehnologii pentru învăţarea prin activităţi practice, pentru

comunicare virtuală interactivă şi pentru o participare constructivă a tuturor;
•  Să asigure informaţii şi consiliere la cerere instituţiilor de calificare vocaţională continuă
şi partenerilor sociali, în special legate de:

- posibilităţile de dezvoltare şi asociere la reţelele care activează în colaborare ;
- piaţa muncii şi nevoile patronilor ;
- rezultate relevante ale cercetărilor;
- noi metode pentru învăţare autoorientată şi responsabilizare.

Aceste centre ale ECSD completează sistemul de instituţii formale şi activităţile non-
formale pe care le organizează. În ultimă instanţă, ele reprezintă reţeaua de oportunităţi de
învăţare care definesc Societatea învăţării.

5.Educaţia pentru cetăţenie în şcoală

Timp de peste patru secole, educaţia europeană s-a concentrat asupra şcolii ca unic
furnizor de învăţătură.
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În ultimele câteva decenii, această paradigmă care pivota în jurul şcolii a fost
contrazisă de următoarele evoluţii:

•  Cantitatea de informaţie a crescu foarte mult, astfel încât misiunea şcolii a dobândit un rol
secundar (având ca rezultat curente pedagogice precum: învăţarea centrată pe competenţe
sau “înapoi la esenţă”).

•  Diplomele nu mai sunt o garanţie pentru angajare (ceea ce înseamnă că unul din pilonii
educaţiei formale de ex.,.evaluarea şi certificarea au o semnificaţie relativă).

•  Factorii alternativi şi educaţia informală au devenit tot mai influenţi (de ex.,.copiii petrec
mai mult timp în faţa televizoarelor sau a calculatoarelor decât la şcoală).

•  Presiunile din partea mediului social s-au intensificat, astfel încât şcoala a trebuit să se
adapteze şi să pună mai mult accent pe aptitudinile sociale (de ex. şcolile au fost nevoite
să adopte programe de educaţie preventivă pentru a combate violenţa, vandalismul şi
dependenţa de droguri).

•  Începând din anii '70, şcoala a trebuit să accepte faptul că nu mai deţine monopolul asupra
educaţiei şi că este numai o componentă a învăţării permanente.

•  Copiii şi tinerii au devenit subiect al preocupărilor pentru drepturile omului (Convenţia
ONU asupra drepturilor copilului, 1989), ceea ce a determinat o participare activă şi o
viaţă democratică în cadrul şcolii.

Datele conţinute în Proiectul ECSD, împreună cu cercetările cele mai recente, au arătat că
şcoala trebuie să se schimbe pentru a face faţă acestor evoluţii. În consecinţă, au fost identificate
următoarele linii de acţiune:

•  stimularea socializării politice a elevilor;
•  pregătirea pentru învăţarea permanentă;
•  asigurarea exercitării directe a drepturilor omului şi democraţiei participative în şcoli;
•  deschiderea şcolilor către comunităţi şi mediul social.

a) Socializarea politică

Socializarea politică nu este scopul primordial al şcolilor. Totuşi ele sunt un mediu
important unde se formează capacităţi care pun bazele culturii politice60:

•  dorinţa de a adopta o atitudine critică faţă de informaţia politică;
•  capacitatea de a argumenta opiniile sau acţiunile unei persoane şi de a solicita argumente

de la ceilalţi;
•  respectarea aspectelor evidente, în formarea şi susţinerea opiniilor politice;
•  disponibilitatea pentru a-şi schimba opiniile în urma argumentelor;
•  aprecierea corectitudinii drept un criteriu pentru judecăţi de valoare şi pentru luarea

deciziilor;
•  aprecierea libertăţii de opţiune între alternativele politice;
•  toleranţă faţă de diversitatea ideilor, convingerilor, valorilor şi intereselor.

După cum se poate vedea din tabelul de mai jos (Dekker şi Meyenberg61), şcoala este o
parte a unui vast sistem de agenţi ai socializării politice. În acest sens, ea utilizează trei tipuri de
acţiuni:



43

•  Socializarea politică directă intenţionată se realizează prin intermediul disciplinelor
şcolare cum sunt istoria, ştiinţele economice, studiile politice şi educaţia civică; scopul ei
explicit este să influenţeze direct cunoştinţele politice, opiniile, atitudinile, capacităţile, şi
modelele comportamentale ale elevilor.

•  Socializarea politică indirectă intenţionată implică însuşirea cunoştinţelor,
deprinderilor şi a mentalităţilor care  nu sunt politice în sine, dar care exercită influenţă
asupra însuşirii ulterioare a cunoştinţelor politice specifice.

•  Socializarea politică indirectă neintenţionată are loc într-o situaţie de învăţare
informală; de pildă, când elevii află despre evenimente politice din ziare şi le comentează,
luând o anumită atitudine politică.

Sistemul factorilor de socializare politică

Factori de socializare
politică. Socializatori

politici
Persoane şi grupuri

Instituţii, organizaţii,
evenimente şi obiecte

1. Grupuri primare
Familia

2. Sisteme educaţionale.
Şcoala

3. Biserica

4. Mass media

5. Prieteni

6. Sisteme de angajare

Bunici, taţi, mame, fraţi,
surori,vecini

profesori, colegi de şcoală

clerul

prezentatori
actori
muzicieni la modă
autori

prieteni
camarazi

conducerea, patronii,
instructori, parteneri sociali

mediul social

educaţia ca atare; şcoala sau o
instituţie de învăţământ: tipul,
structura populaţiei, stratificarea
socială, formarea grupului,
luarea de decizii pe plan intern,
curriculum formal, curriculum
ascuns, tradiţiile clasei, manuale,
activităţi extraşcolare

servicii

televiziunea, filmele, radioul,
ziare, magazine, ficţiune
populară, benzi comice
desenate, muzică modernă,
glume, artă, programe de
calculator, reclame, publicitate

persoane, organizaţii, subculturi,
timp liber, experienţe de vacanţă

experienţe de muncă, şomaj,
poziţie, loc de muncă
structura firmei (tip, populaţie,
decizii interne), pregătire
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7. Sisteme politice apartenenţă, conducere, figuri
charismatice, funcţionari
publici, reprezentanţi ai
poliţiei, judecători,
reprezentanţi ai închisorilor

profesională, sindicate,
evenimente economice

partide politice, organizaţii
politice (de tineret, de femei),
serviciu de informaţii politice,
campanii de alegeri, serviciul
militar, grupuri de acţiune,
grupuri de interese, evenimente
politice

Într-un amplu studiu empiric, Elchardus, Kavadias şi Siongers62 au făcut o comparaţie
între contribuţia şcolii şi a mediului non-şcolar la socializarea elevilor. În ceea ce priveşte şcoala,
concluzia a fost surprinzătoare: din cele trei forme de socializare politică menţionate mai sus,
curriculum-ul formal are influenţa cea mai mică. Dimpotrivă, învăţarea non-formală, informală şi
curriculum-ul ascuns contribuie cel mai mult la socializarea elevilor. Această deducţie confirmă
totuşi una dintre ipotezele aplicate de Proiectul ECSD şi  anume că aptitudinile sociale şi politice
se formează cel mai bine prin învăţarea experienţială şi planul de învăţământ informal.

b) Pregătirea pentru învăţarea permanentă

Autorii care s-au axat pe învăţarea în şcoală63 au subliniat următoarele caracteristici:
•  este rezultatul predării didactice ;
•  tratează cunoaşterea drept faptică şi indiscutabilă
•  este dirijată spre examinări finale şi evaluări;
•  profesorul reprezintă principala sursă de cunoştinţe.

Din punct de vedere al educaţiei cetăţeneşti, această învăţare pasivă, bazată pe transmiterea de
cunoştinţe şi autoritate, are ca rezultat cetăţeni pasivi, muncitori pasivi şi funcţionari publici
obedienţi.

Experienţa iniţiativelor cetăţeneşti64 a adus o nouă perspectivă asupra învăţării în şcoală.
Accentul nu se mai pune pe predarea şi transmiterea didactică a cunoştinţelor, ci pe abilităţi
durabile, care urmează a fi folosite în varii medii democratice.

Aşadar, a nouă funcţie a şcolii se alătură celor trei funcţii tradiţionale (transmiterea culturală,
reproducerea socială şi socializarea), şi anume pregătirea pentru învăţarea permanentă.
Aceasta presupune:

•  trecerea de la modul de transmitere şi asimilare aa cunoştinţelor, în care curriculum-ul
este „o cursă ce trebuie parcursă”, la o abordare constructivă, care acordă prioritate
experienţei personale a elevilor

•  interacţiunea dintre activitatea cetăţenească (participare activă, asumarea unui rol,
rezolvarea problemelor) şi învăţare, cele două susţinându-se reciproc şi creând astfel un
ciclu al dezvoltării;
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•  trecerea de la învăţarea reactivă la învăţarea orientată spre sine, care dă prioritate
proprietăţii, responsabilităţilor asumate, responsabilizării, conştiinţei de sine, creativităţii
şi motivaţiei pentru învăţarea continuă.

c) Drepturile omului şi democraţia participativă în şcoli

Proiectul ECSD a stabilit următoarele căi pentru dezvoltarea şcolilor democratice:
- promovarea drepturilor omului, drept cadru al dezvoltării democraţiei în şcoli;
- practicarea democraţiei participative în şcoli;
- dezvoltarea unei culturi organizaţionale democratice.

Drepturile omului furnizează un set de principii şi valori unanim acceptate. Numeroase
şcoli includ deja drepturile omului şi drepturile copilului sub forma contractelor instituţionale,
care stipulează drepturile şi responsabilităţile participanţilor la activitatea şcolii ( studenţi, cadre
didactice şi directori):

- „carta şcolii” (Franţa, Germania, Italia, Suedia), concepută în termenii drepturilor
şi responsabilităţilor civice;

- „şcoala model” (Belgia, Polonia, Elveţia, Olanda), care defineşte obiectivele
instituţionale, relaţiile cu părinţii, limitele autorităţii şi libertăţile elevilor.

În acest context, Comisia ONU pentru Guvernare Globală (1995) a propus o grilă
comună de drepturi şi responsabilităţi care ar putea constitui baza cetăţeniei şcolare65:

i) Dreptul la:
•  securitatea vieţii – şcoala este răspunzătoare pentru siguranţa (atât fizică, cât şi

psihologică) a elevilor şi a cadrelor diactice;
•  tratament echitabil – şcolile trebuie să monitorizeze rezultatele şi realizările, dar şi

pedepsele sau excluderile;
•  posibilitatea asigurării unui trai decent şi a propriei bunăstări – educaţia şcolară

reprezintă baza angajării viitoare; elevii trebuie să dobândească abilităţi şi competenţe de
bază, care să faciliteze inserţia socială şi economică;

•  definirea şi păstrarea diferenţelor dintre elevi prin mijloace paşnice – dezvoltarea
încrederii în propria identitate şi a capacităţii de a dezvolta noi identităţi;

•  participarea la decizie, la toate nivelurile – aceasta înseamnă recunoaşterea formală a
participării elevului, structuri deschise, acces la luarea deciziilor şi la consiliile şcolare;

•  solicitarea liberă şi corectă a reparaţiilor pentru nedreptăţi crase – sau dreptul
copilului la egalitate în faţa legii (principiul ordinii de drept);

•  acces egal la informaţie - acces liber la curriculum, fără nici un fel de discriminare sau
planuri oculte;

•  acces egal la bunurile globale – întreaga bază materială a şcolii (biblioteca, baza
sportivă, curtea şcolii, sala de mese, toaletele şi laboratoarele) trebuie să fie la dispoziţia
tuturor elevilor;

ii) Responsabilităţi:
•  să contribuie la bunurile comune – proprietate şi participare activă;
•  să ia în considerare consecinţele acţiunilor sale asupra siguranţei şi bunăstării altora

– şcoala este în câştig când practicile şi procedurile aprobate au putere de normă;
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•  să promoveze echitatea, inclusiv echitatea între sexe – aceasta înseamnă cel puţin ca
întregul corp profesoral şi studenţii să fie familiari cu aspectele referitoare la egalitatea
şanselor şi cu politicile adiacente;

•  să protejeze interesele generaţiei viitoare urmărind dezvoltarea şi apărarea bunurilor
globale;

•  să păstreze patrimoniul cultural şi intelectual;
•  să fie participanţi activi la procesul de conducere;
•  să facă eforturi pentru a elimina corupţia.

Aplicarea concretă a acestor drepturi şi responsabilităţi fac din şcoală „un spaţiu al
legii”.

Austria: participarea studenţilor la comitetele şcolare

Toţi elevii au dreptul la reprezentarea intereselor lor şi la organizarea activităţilor  în şcoală , ceea ce
se realizează prin reprezentanţii clasei şi ai şcolii. Aceşti reprezentanţi în Comitetele şcolare au ceva de
spus în luarea deciziilor asupra măsurilor disciplinare. Responsabilităţile lor consultative sunt:

•  să se facă auziţi;
•  să informeze asupra tuturor problemelor care îi privesc pe elevi;
•  să facă propuneri şi declaraţii;
•  să participe la consiliile profesorale;
•  să structureze predarea în conformitate cu programa analitică;
•  să selecteze materialele didactice.

Reprezentanţii clasei şi ai şcolii pot organiza manifestări sau proiecte care stimulează educuaţia
cetăţenească non-formală.

Sursa : Participarea elevilor şi studenţilor . Un rezumat al legislaţiei asupra luării deciziilor la nivel liceal şi universitar, Strasbourg,
Consiliul Europei, 1995, p.6.

Democraţia participativă presupune implicarea elevilor în luarea deciziilor şi în
conducerea şcolii. Această participare poate fi :

•  participare directă, bazată pe discuţii de grup în consiliile elevilor, adunări generale sau
parlamente ale elevilor;

•  participare indirectă, în care elevii sunt reprezentaţi de o delegaţie sau prin alegerea de
către colegi .
Aceste structuri şi medii instituţionale nu sunt suficiente dacă ele nu au suportul unei

culturi democratice. În acest scop, proiectul ECSD recomandă următoarele abordări:
•  practicarea dialogului, a negocierii, a cooperării şi realizarea consensului în situaţii

cotidiene (fumatul în şcoală, punctualitatea, fondurile pentru autobuzul şcolii, alegerea în
consiliile şcolare, muzica în şcoală, raportul elev-profesor, disciplina în curtea şcolii etc.);

•  soluţionarea conflictelor şi a diferenţelor de opinii într-o manieră non-violentă;
•  încurajarea muncii în echipă şi a învăţării prin cooperare precum şi a unei atmosfere

amicale şi neautoritare de lucru în clasă.
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d) Şcolile ca organizaţii ale învăţării

Noţiunea de organizaţie a învăţării provine de la ideea de învăţare organizaţională şi de la
utopia modernă a societăţii învăţării66. Îmbinarea dintre cele două noţiuni a dus la teza conform
căreia învăţarea are loc nu numai la nivel individual, ci şi la nivelul organizaţiei: „Aceasta nu se
produce pur şi simplu prin instruirea indivizilor; ea se poate petrece numai ca rezultat al învăţării
la nivelul întregii organizaţii. O Companie a învăţării este o organizaţie care facilitează educaţia
tuturor membrilor săi şi care se transformă ea însăşi permanent”67. Cu alte cuvinte, organizaţiile
cu cele mai mari reuşite vor fi acelea care îi implică în permanenţă pe membrii lor în activităţi de
învăţare individuală şi socială.

ECSD este o abordare a şcolii ca întreg. Conform datelor conţinute în Proiectul ECSD,
educaţia cetăţenească are loc prin:
•  ethosul şcolar sau discursul involuntar al comunităţii şcolare (atmosfera, subconştientul

de grup, simbolurile dominante, stilurile de predare);
•  participarea democratică în clasă;
•  curriculum-ul formal;
•  curriculum-ul informal.

De fapt, după cum am văzut, ECSD implică cooperarea tuturor mediilor de învăţare care
alcătuiesc contextul şcolar. În diagrama de mai jos, Durr, Spajic-Vrkas şi Martins68 au
reprezentat şcoala ca pe o microcomunitate democratică. Dinamica internă a acestei comunităţi
a învăţării reprezintă premisa, prin ocazii cotidiene, a responsabilizării individuale şi colective.

Fig.2. Şcoala ca organizaţie a învăţării

e) Deschiderea către comunităţi şi

ECSD contribuie într-o manieră decisivă la consolidare
scop, experienţa câştigată pe parcursul proiectului recomandă 
a comunităţilor în rezolvarea unor probleme sociale care apar î

Întăreşte capacitatea
individuală şi colectivă
pentru schimbare

Oferă multiple
oportunităţi pentru
învăţare şi dezvoltare
personală

Şcolile ca
microcomunităţi
democratice
Distribuie pe orizontală
drepturile şi
responsabilităţile tuturor
 mediul

a relaţi
implica
n şcoal
Dezvoltă cooperarea
şi parteneriatul între
toţi actorii
Garantează un mediu
sigur
Promovează inserţia şi
coeziunea socială
 social

ei şcoală-societate. În acest
rea într-o mai mare măsură
ă.
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Să examinăm exemplul îngrijorător al violenţei în şcoală. Majoritatea profesorilor
recunosc că este vorba despre o violenţă socială care se manifestă în şcoală. Totuşi, cercetările
au arătat că există şi factori legaţi de şcoală69 care privesc atmosfera din şcoală, modalitatea de a
soluţiona conflictele, relaţiile cu părinţii şi comunitatea, stilul de conducere, cultura
organizaţională, oportunităţile de participare. De aceea, se au în vedere măsuri comune de
prevenire, i.e. intervenţia şcoală-familie şi şcoală-comunitate (prevenire „integrată”).

În mod similar, situl portughez al cetăţeniei70 se bazează pe ideea unui parteneriat
instituţional care are în centru şcoala drept configuraţie organizaţională ce cuprinde toate
serviciile sociale destinate indivizilor marginalizaţi: educaţia, sănătatea, agenţii de plasare a forţei
de muncă, protecţia socială, centre pentru tineri, oficii pentru emigrare, servicii de consiliere şi
îndrumare. Ca urmare, în şcoli a început să funcţioneze o nouă categorie profesională şi anume
mediatorii pentru tineret. Ei au o misiune bivalentă: în cadrul şcolii, se implică în activităţi
extraşcolare desfăşurate de comunităţile învecinate; în comunităţi, desfăşoară activităţi de
conştientizare care vin în sprijinul şcolilor, destinate celor care abandonează şcoala şi tinerilor
analfabeţi.

O acţiune chiar mai amplă este aceea a întăririi relaţiei şcoală-comunitate şi a fost
realizată în Irlanda, în cadrul programului anului de tranziţie. Este vorba despre experienţa
directă dintr-o comunitate sau serviciu social pentru elevii care au absolvit şcoala obligatorie:
„Anul de tranziţie oferă elevilor o largă experienţă educaţională, în scopul de a atinge un grad
mai mare de maturizare, înainte de a-şi continua studiile şi/sau o pregătire vocaţională. Este o
punte care-i ajută pe elevi să facă trecerea de la un mediu extrem de structurat la un mediu în care
ei îşi vor asuma o mai mare răspundere pentru propria lor învăţătură şi luarea deciziilor. Elevii
vor participa la strategii  de învăţare active şi experienţiale şi care îi ajută să dezvolte o gamă de
judecăţi critice transferabile şi capacităţi creative pentru soluţionarea problemelor. Anul de
tranziţie trebuie, de asemenea,  să ofere elevilor un prilej de a reflecta asupra dezvoltării unei
conştientizări a valorilor educaţiei şi instruirii în pregătirea lor pentru solicitările mereu noi ale
vieţii adulte, ale muncii şi ale relaţiilor dintre oameni”71.

Trebuie să adăugăm faptul că aceste activităţi continuă să rămână sub supravegherea
şcolilor, într-o abordare tipică pentru ECSD: perspectiva învăţării permanente, concentrarea
asupra educaţiei cetăţeneşti informale, principiul înveţi făcând, învăţarea socială şi contextuală,
practicarea spiritului de răspundere şi participarea la procesele de luare a deciziilor.

6. Aspecte ale curriculum-ului pentru ECSD

Proiectul ECSD a luat în considerare trei tipuri de prevederi ale curriculum-ului
referitoare la educaţia cetăţenească:

•  Curriculum-ul formal, prin discipline separate/specializate, abordări integrate sau
transcurriculare;

•  Curriculum non-formal, prin activităţi extracuriculare, con-curriculare, în afara clasei
sau în afara şcolii (organizate de şcoală şi legate de curriculum-ul formal);

•  Curriculum-ul informal, prin învăţare incidentală şi prin curriculum-ul ascuns.
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a) Curriculum-ul formal
Diversele etape ale formării profesorilor şi seminariile pe tema strategiilor de învăţare

organizate în cadrul proiectului ECSD au evidenţiat aspecte semnificative referitoare la
curriculum-ul formal din ţările europene. În tabelul 6 din anexă, am rezumat datele disponibile şi
le-am completat cu informaţii suplimentare din alte surse72. ECSD este un subiect atât de
complex, încât în unele ţări (în special în statele federale) curriculum-ul tinde să devină chiar mai
complex şi mai diversificat.

Tabelul indică următoarele tendinţe:

•  Există o mare varietate de prevederi ale curriculum-ului formal pentru ECSD în Europa.
Modelele de mai jos sunt, totuşi, dominante:

- ECSD se învaţă printr-o disciplină separată (Albania, Comunitatea franceză din
Belgia, Croaţia, România, Slovacia);

- ECSD se învaţă prin programe integrate sau teme trans-curriculare (Comunitatea
flamandă din Belgia, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Olanda, Portugalia, Suedia,
Elveţia). În cadrul abordării integrate, ECSD face parte dintr-un curs mai
cuprinzător (ştiinţe sociale, istorie), în timp ce abordarea transcurriculară
presupune ca obiectul ECSD să fie infuzat în toate disciplinele curriculum-ului
formal.

- Curriculum-ul formal pentru ECSD presupune îmbinarea celor două modele, prin
obiecte specifice plus programe integrate şi transcurriculare (Austria, Bulgaria,
Republica Cehă, Anglia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania,
Spania, Ucraina).

•  Terminologia este extrem de variată. În termeni generali, titlurile sugerează identitatea
curriculum-ului sau conţinuturile dominante:

- educaţie civică sau instruire civică (Austria, Comunitatea franceză din Belgia,
Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia,
Letonia, Portugalia, Slovacia);

- cultură civică (Grecia, Lituania, Portugalia, România, Spania);
- educaţie cetăţenească (Comunitatea flamandă din Belgia, Anglia, Olanda);
- studii sociale (Albania, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria,

Italia, Olanda ,Slovacia, Suedia, Elveţia, Ucraina).
•  Limitele de vârstă sunt foarte flexibile. Practic, ECSD este cuprinsă în curriculum-ul

formal pentru toate categoriile de vârstă. Cel mai adesea, ECSD este inclusă în
curriculum-ul formal pentru ultimii ani din ciclurile şcolii primare, gimnaziale sau liceale.

•  Alocarea orelor de predare şi statutul curricular al ECSD (timp fix alocat, abordarea
statutară sau non-statutară) depind de politicile educaţionale şi de modelele
organizaţionale. În sisteme mai mult sau mai puţin centralizate, ECSD se predă prin
intermediul unei părţi statutare a curriculum-ului naţional de bază (nucleu). În sistemele
descentralizate, ECSD este non-statutară şi municipalităţile, inspectoratele şcolare locale,
şcolile şi profesorii pot decide asupra repartizării timpului de predare.
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b) Curriculum-ul non-formal

Este vorba despre activităţile în afara şcolii sau clasei, organizate de instituţii educative
pentru completarea curriculum-ului formal. Este o componentă majoră a curriculum-ului pentru
ECSD, fiindcă oferă ocazii suplimentare pentru exercitarea responsabilităţii şi pentru o mai bună
înţelegere a vieţii comunităţii.

În acest context, proiectul ECSD promovează următoarele forme de activităţi
extracurriculare:
•  participarea la luarea deciziilor (consilii şcolare, parlamentele copiilor, conducerea şcolii,

consilii municipale);
•  educaţia în afara şcolii (vizite în cartiere, excursii, schimburi între şcoli, proiecte pilot);
•  apartenenţa la o echipă (cluburi, asociaţii, grupuri de interese şi grupuri de presiune );
•  implicarea în viaţa comunităţii (activităţi voluntare, programe cu pastorul (religioase),

întâlniri cu reprezentanţii aleşi, poliţia, grupuri religioase, campanii de conştientizare);
•  experienţă de muncă (plasamente şi învăţare antreprenorială).

Iată exemple concrete de activităţi non-formale iniţiate de profesorii participanţi la
„Programul de formare continuă a cadrelor didactice”73:

•  cooperarea cu o organizaţie neguvernamentală, pentru realizarea unui studiu asupra
practicilor de intimidare în armata rusă (Konstantin Krakovski, Federaţia Rusă);

•  parlamentul copiilor (Leena Makila, Finlanda);
•  cluburi de dezbateri în Bulgaria (Zdravka Demirova) şi Slovenia (Martina Domajnko);
•  carta pentru tinerii cetăţeni ai anului 2000 (Jean-Pierre Gaudin, Franţa);
•  competiţia internaţională pe tema „Cetăţeni pentru secolul XXI” (Mihail Nazdravan,

România);
•  forumul paneuropean pe Internet pentru profesori (Dietmar Schlinkmann, Germania);
•  proiectul pilot intitulat „Participarea tinerilor la viaţa comunităţii” (Aristea Vavouyiou,

Grecia).

c) Curriculum-ul informal

Acesta reprezintă întregul ansamblu al situaţiilor cotidiene, naturale şi spontane, care apar
în viaţa şcolii. Ele nu sunt organizate sau promovate de profesori, ci se referă la orice eveniment
obişnuit care se petrece în mediul şcolar: situaţii de comunicare şi colaborare, lupta pentru putere,
înfruntarea autorităţii, conflicte, negocieri, prietenii, nedreptăţi şi discriminare.

Acestea pot fi folosite în educaţia non-formală ca proiecte sau activităţi extracurriculare.
De exemplu, curriculum-ul informal ar putea fi util în atingerea unor scopuri inerente ale vieţii
şcolare în general (o mai bună comunicare, inserţie, acceptare, multiculturalism, cooperare, un
climat şcolar pozitiv) sau în predarea unor teme controversate, precum violenţa, corupţia, sărăcia,
imigrarea, diferenţele culturale şi religioase. Pe scurt, curriculum-ul formal şi non-formal trebuie
să ia în considerare cultura copiilor şi a tinerilor care se comportă liber şi spontan în activităţi
sociale zilnice.
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Concentrându-se exclusiv pe curriculum-ul formal şi pe activităţile didactice formale,
şcolile menţin o situaţie artificială. Activităţile oficiale, organizate şi controlate de profesori sunt
disociate de curriculum-ul ascuns, şi anume situaţii în care elevii învaţă unii de la alţii, prin
învăţare de la egalii lor, imitaţie, participare sau influenţă socială.

Între curriculum-ul formal şi non-formal, pe de o parte, şi curriculum-ul informal sau
ascuns, pe de altă parte, trebuie să existe o interacţiune permanentă. Profesorii nu trebuie să se
considere răspunzători numai pentru curriculum-ul formal, ci şi pentru întreaga viaţă a şcolii, cu
atât mai mult cu cât cercetările sociologice74 au arătat că curriculum-ul ascuns exercită o
influenţă educaţională cel puţin la fel de puternică precum curriculum-ul formal.

În acest context, proiectul ECSD a identificat trei motive pentru care profesorii nu iau în
considerare în suficientă măsură educaţia informală şi curriculum-ul ascuns:

•  atât finanţarea educaţiei, cât şi responsabilitatea publică folosesc drept criteriu
curriculum-ul formal;
•  instruirea iniţială a profesorilor se axează pe cerinţele curriculum-ului formal;
•  termenul de curriculum ascuns nu este suficient de cunoscut.

Pentru a uşura înţelegerea acestui concept, trebuie să specificăm că curriculum-ul ascuns75

se referă la:
•  învăţarea non-academică (mentalităţi, valori, norme, identităţi, dispoziţii sau mesajele

implicite ale mediului social şcolar);
•  învăţarea implicită, susţinută de mediul şcolar existenţial (spre deosebire de curriculum-ul

evident sau intenţionat, care este produsul mediului şcolar cognitiv);
•  cultura organizaţională şi relaţiile interpersonale în care are loc şcolarizarea: relaţii

sociale, modele comportamentale dominante, simboluri, tipuri de conduită, moduri de
autoprezentare, imaginea proprie, identificarea culturală;

•  influenţa involuntară, neplanificată şi neintenţionată, spre deosebire de influenţa de
învăţare scrisă, planificată şi voluntară exercitată în cadrul curriculum-ului manifest.

7. Formarea profesorilor

Profesorii au fost printre partenerii cei mai importanţi ai proiectului ECSD. Ei s-au
implicat în mod special în următoarele activităţi:

•  definirea conceptelor şi competenţelor-cheie din perspectiva practicilor;
•  dezvoltarea siturilor cetăţeniei (de ex., Portugalia, Spania, Comunitatea flamandă din

Belgia , Croaţia);
•  munca în echipă şi activităţile de colaborare desfăşurate împreună cu alte categorii de

profesionişti în ECSD (animatori, mediatori, formatori, multiplicatori, asistenţi ,
facilitatori, consilieri);

•  colaborarea cu comunităţile locale în rezolvarea anumitor probleme sociale comune
(şomajul în rândul tineretului, apatia civică, excluderea socială, violenţa şi
comportamentele agresive, dependenţa de droguri, abandonul şcolar).
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Educaţia pentru democraţie şi studii europene în ţările CEE (EDES)

EDES este un program de formare continuă pentru ţările central şi est-europene (Croaţia, Lituania ,
România, Slovacia şi Ucraina) şi este destinat unui „nucleu educaţional” cuprinzător: profesori, instructori
şi formatori de profesori; multiplicatori în educaţia adulţilor; organizatori educaţionali; membri ai
organizaţiilor nonguvernmantale. Este un program postuniversitar, cu durata de doi ani. Se foloseşte o
îmbinare între metodele educaţiei la distanţă şi seminarii de câte trei zile, la sfârşitul săptămânii.

Sursa: Schema proiectului EDES Doc.DECS/ EDU /CIT (99)13.

Din aceste activităţi, după cum rezultă din seminariile de formare EDES, profesorii au
câştigat o experienţă suplimentară şi noi perspective asupa muncii lor. Profesorii:

•  s-au familiarizat cu noile abordări ale predării şi învăţării (dezbaterea structurată,
rezolvare de probleme, brainstorming, învăţare asistată de media, ateliere);

•  au învăţat cum să utilizeze curriculum-ul ascuns în cadrul curriculum-ului non-formal
(investigaţia, reţelele, munca pe teren, vizite, lucrul la un proiect);

•  s-au familiarizat cu o abordare interdisciplinară, holistică şi transversală a curriculum-
ului;

•  au înţeles că trebuiau să se axeze pe competenţe, îndeosebi pe abilităţile sociale, şi nu pe
cunoştinţe perimate;

•  au venit în contact cu o nouă formă de învăţare, indispensabilă pentru viaţa comunităţii, şi
anume învăţarea traiului împreună;

•  au învăţat să coopereze mai bine cu părinţii, cu media, cu ONG-urile şi cu comunităţile
locale;

•  au fost încurajate inovaţiile, într-o abordare de jos în sus, fără a aştepta instrucţiuni venite
de la vârf;

•  au înţeles că educaţia în şcoală este numai o precondiţie a educaţiei permanente şi nu
punctul terminus al traseului educaţional;

•  au învăţat să reflecteze asupra propriei lor practici şi, în consecinţă, au devenit practicieni
reflectivi;

•  au fost stimulaţi să se concentreze asupra valorilor, în special asupra valorilor-cheie ale
educaţiei cetăţeneşti (drepturile omului, pluralism politic, ordinea de drept).
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Formarea continuă a profesorilor de educaţie civică în „neuen Landern„ (fosta Germanie de Est)

După 1990, cei mai mulţi profesori de educaţie civică, formaţi în vechiul sistem, au fost demişi. De
aceea, a fost nevoie de măsuri de formare a unor noi profesori care să predea educaţia pentru cetăţenie.
Noul program s-a desfăşurat în seminarii compacte, seminarii–excursii, zile de instruire şi perioade de
auto-instruire. Timpul total necesar pentru studiu se ridica la 12 ore pe săptămână (în plus faţă de
programul integral de predare al profesorilor participanţi). Programul a fost organizat sub forma cursurilor
de formare continuă timp de doi ani (pentru profesorii de gimnaziu) sau de trei ani pentru profesorii de
liceu. Au fost urmărite cinci scopuri:

•  cunoaşterea sistemelor, instituţiilor, procedurilor, problemelor şi evenimentelor politice şi sociale;
•  stimularea reflecţiei critice asupra istoriei recente;
•  stimularea reflecţiei critice asupra informaţiilor politice furnizate de partide, de media şi de presă;
•  sprijinirea individului în formarea valorilor şi atitudinilor politice;
•  promovarea unei participări active la problemele politice ale societăţii pluraliste.

Sursa: K. Durr, Condiţiile şi problemele formării profesorilor est-germani în domeniul educaţiei civice Doc.DECS/ EDU/CIT (99)17.

În multe cazuri, asemenea abordări nu sunt accesibile în cadrul programelor naţionale de
formare a profesorilor.

În majoritatea ţărilor europene, ECSD nu înseamnă o specializare iniţială în formarea
profesorilor. În şcolile primare, învăţătorii sunt cei care predau ECSD, pe când în învăţământul
secundar, ECSD este predată de profesori de istorie, de geografie, de ştiinţe sociale, economice
sau de etică. Altfel spus, ECSD nu este o specializare clar definită în formarea  profesorilor.
ECSD pare a fi mai degrabă o prelungire întâmplătoare şi ulterioară a formării iniţiale
unidisciplinare (istorie, geografie etc.).Această situaţie poate veni în contradicţie cu cerinţele
interdisciplinare şi holistice, care am stabilit că trebuie să caracterizeze practica ECSD în şcoală.

Competenţele profesorilor pentru ECSD

•  abordarea problemelor din perspectiva elevului;
•  sesizarea şi acceptarea similitudinilor şi diferenţelor dintre el însuşi şi elevi, ca şi dintre elevii

înşişi;
•  respectarea drepturilor elevilor şi sensibilitatea faţă de nevoile şi interesele lor;
•  soluţionarea problemelor litigioase şi înfruntarea situaţiilor ambigue, complexe, din clasă sau

şcoală;
•  capacitatea de a se vedea pe sine, ca şi pe elevi, ca părţi active ale comunităţii locale, naţionale şi

globale;
•  încrederea că lucrurile se pot îndrepta spre mai bine şi că fiecare persoană este importantă;
•  capacitatea de a integra propriile sale priorităţi într-un cadru comun de probleme şi valori, precum

şi de a acţiona pe baza deciziilor elevilor;
•  capacitatea de a-şi recunoaşte greşelile în faţa unui grup şi de a învăţa din ele;
•  capacitatea de a aduce în discuţie şi de a vorbi deschis despre problemele impuse de curriculum-ul

ascuns.

Sursa: K. Durr, V. Spajic- Vrkas, I. Ferreira Martins, Strategii pentru cetăţenie într-o societate democratică , Strasbourg, Consiliul Europei, 2000,
p.51-52, Doc. DECS/ EDU/ CIT (2000) 16.
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După cum s-a arătat în proiectul ECSD şi în programul de formare continuă a
profesorilor, al Consiliului Europei, o soluţie ar putea fi încurajarea ofertelor de instruire
alternativă şi de activităţi axate pe ECSD în cadrul formării continue a profesorilor.

Din păcate, multe dintre programele europene pentru formarea continuă a profesorilor
rămân compartimentate şi se fixează asupra necesităţilor academice. Ele nu includ ECSD ca
specializare recunoscută.

Actualmente, tendinţa principală referitoare la cursurile pentru formarea continuă a
profesorilor se îndreaptă spre universităţi şi instituţii specializate:

•  universităţile oferă două tipuri de servicii:
- colegii pentru formarea profesorilor (Comunitatea franceză din Belgia,

Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Finlanda, Grecia, Ungaria,
Islanda, Irlanda, Malta, Norvegia, Polonia, România, Slovenia, Spania, Suedia,
Turcia, Marea Britanie-Anglia şi Ţara Galilor);

- institute sau centre pentru studii superioare specializate (Austria, Franţa,
Estonia, Portugalia, Marea Britania-Scoţia);

•  institute specializate pentru formarea profesorilor
- institute centrale (Albania, Belarus, Danemarca, Grecia, Islanda, Letonia,

Lituania, Luxembourg, Moldova, Olanda, Suedia, Ucraina);
- centre regionale (Comunitatea franceză din Belgia, Finlanda, Franţa, Germania,

Italia, Norvegia, România, Federaţia Rusă, Slovacia, Spania, Suedia, Elveţia,
Marea Britanie-Scoţia).

Din perspectiva ECSD, o tendinţă interesantă este oferta şcolilor şi a societăţii civile, de
formare continuă a profesorilor. Aceasta duce la o diversificare a programelor de formare a
profesorilor şi la o legătură mai strânsă cu nevoile şi condiţiile mediului social. În consecinţă,
furnizorii de formare alternativă au început să ofere profesorilor formare în domeniul ECSD:

•  şcoli sau organisme şcolare (Comunitatea flamandă din Belgia, Comunitatea franceză
din Belgia, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria,Irlanda, Norvegia,
Portugalia, Elveţia, Marea Britanie-Anglia şi Ţara Galilor, Marea Britanie-Scoţia);

•  organizaţii particulare şi servicii de consultanţă (Bulgaria, Finlanda, Ungaria, Polonia,
Spania, Suedia, Marea Britanie-Anglia şi Ţara Galilor);

•  asociaţii ale profesorilor (Comunitatea flamandă din Belgia, Danemarca, Irlanda,
Portugalia, Federaţia Rusă);

•  uniuni ale profesorilor (Finlanda, Irlanda, Spania).



55

Reînnoirea rolului profesorului

Predarea ECSD implică noi roluri pe care trebuie să şi le asume profesorii:
•  să se concentreze asupra elevului;
•  să practice drepturile omului în şcoală:

- dând prioritate unei pedagogii cooperative;
- instaurând un climat de încredere în clasă;

•  să ia în considerare contextul social şi global:
- favorizând abordările comune între profesori, pentru gestionarea problemelor;
- să fie un mediator între cursanţi şi mediul lor ;
- să-i includă pe toţii participanţii;

•  să modernizeze evaluarea educaţională:
- abordând evaluarea ca pe o cale de progres;
- încurajând evaluarea formativă;

•  modernizarea formării profesorului:
- folosind noi abordări pedagogice;
- folosind noile tehnologii informaţionale.

Sursa: Ghidul profesorului pentru Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Consiliul Europei, 1997, p.70-75,
Doc.DECS/ BiH (97) 13.

Aceste noi programe de formare a profesorilor au următoarele avantaje:
•  oferă instruire în mediul natural al vieţii de şcoală;
•  încurajează reflecţia asupra practicii educaţionale;
•  contribuie la programele de dezvoltare profesională în cadrul şcolii;
•  folosesc învăţarea informală şi curriculum-ul ascuns;
•  încurajează contactele cu comunităţile şi cu mediile de afaceri;
•  folosesc o gamă largă de formatori (experţi ONG, specialişti în probleme de tineret,

susţinători ai drepturilor omului, oameni de afaceri, specialişti media, colegi, formatori de
formatori);

•  se bazează pe parteneriatele sociale (organizaţii publice şi non-publice, societatea civilă,
sectorul privat);

•  dezvoltă a abordare personalizată şi orientată spre economia de piaţă.

8. Rolul media şi al tehnologiilor informaţionale

Proiectul ECSD a dezvoltat propria perspectivă rivind rolul media şi al noilor tehnologii.
Aceasta poate fi rezumată în următoarele afirmaţii:

a) Mijloacele de comunicare şi instituţiile de învăţământ au scopuri diferite. Televiziunea,
ziarele, nu sunt vătămătoare în ele însele, ci prin modul în care este înţeleasă şi folosită
informaţia transmisă. Ele nu sunt instituţii de învăţământ, dar pot fi folosite ca resurse de
educaţie puternice.

b) Educaţia media este o componentă esenţială a educaţiei pentru cetăţenie. Cetăţenia activă
înseamnă, printre altele, o utilizare critică a media şi a noilor tehnologii.
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c) Comunicarea înseamnă putere: puterea de a influenţa, permite, mobiliza, convinge, forma
opinii şi identităţi. Iată de ce atât profesorii cât şi formatorii, mediatorii şi multiplicatorii
trebuie să fie capabili de a folosi această putere în scopuri educaţionale.

d) Într-o civilizaţie vizuală, tinerii şi adulţii trebuie să înveţe să-şi folosească raţiunea
imagistică, aceasta având avantajul de a fi accesibilă, emoţională şi uşor de mânuit.

e) ECSD informală uşurează învăţarea. Noile tehnologii îi apropie pe indivizi, îi fac să
depindă unii de alţii şi îi unesc în realizarea unor proiecte comune.

f) ECSD informală este simultană şi complementară cu ECSD formală. De aceea, cele două
componente trebuie să se unească prin valori împărtăşite, programe comune şi resurse
unite. Noile tehnologii ar putea fi folosite pentru a-i emancipa pe studenţi în clasă şi în
afara ei şi pentru a crea noi spaţii de învăţare, disponibile oriunde şi oricând.

g) Învăţarea informală a ECSD este voluntară; ea nu are caracterul obligatoriu al şcolii care
uneori îi face pe elevi să respingă curriculum-ul formal.

Civnet: comunicare electronică pe tema ECSD

Această reţea electronică este produsă de CIVITAS şi de Agenţia de Informare a SUA. Civitas
conţine o vastă bibliotecă asupra ECSD („Civnet Home Page”) care oferă forme de comunicare
interactivă. Accesul la date este rapid şi acoperă un spectru foarte larg: de ex. conţine textele tuturor
legilor asupra cetăţeniei în întreaga lume şi în istorie; se pot găsi informaţii despre sursele şi programele
ECSD, cum ar fi lecţii de predare model şi extrase din manuale. Partea interactivă a reţelei se face prin
video-telefonul numit „Talk” şi permite un dialog cvasinelimitat între parteneri din toate colţurile planetei.

Sursa: Întâlnire consultativă referitoare la ECSD.1996 .Doc. DECS/CIT (96)1.

h) Media şi noile tehnologii pot fi folosite pentru a da flexibilitate în afirmarea diverselor
stiluri de învăţare şi a „inteligenţelor multiple” (Gardner) şi pentru a susţine dezvoltarea
diversităţii culturale, a cunoştinţelor şi a pluralismului, în plan local.

Aceste concluzii au fost formulate pe baza diferitelor experienţe, pe parcursul proiectului,
în special în timpul seminariilor pe tema „Învăţarea şi predarea pentru cetăţenia democratică:
abordări critice ale media în educaţia civică”. La unul din aceste seminarii, Sukosd a identificat
conţinutul principal al culturii media, mai exact al celor 12 teme majore legate de diverse
domenii de predare, pentru elevi cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani:

•  Citirea ştirilor
Domenii de predare: educaţie civică, studiul conducerii
Relativismul reprezentării în programele politice. Ce este politica şi ce nu apare în ştiri.

Ştiri despre mediul înconjurător, despre Celălalt, femei şi bărbaţi, homosexuali, naţiuni şi
minorităţi naţionale.

•  Cum sunt produse informaţiile media ?
Domenii de predare: educaţie civică, discipline sociale.
Vizite la posturi de radio şi televiziune, birouri editoriale, alte medii. Documentare.
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•  Acces la informaţii
Domenii de predare: educaţie civică, studii ale guvernului şi legi, metode pedagogice
generale.
De la libertatea de exprimare şi libertatea presei, la dreptul de a fi bine informat.
Acces la informaţiile guvernamentale ca un test al guvernării democratice.

•  Citirea reclamelor
Domenii de predare: educaţia civică, discipline sociale, istoria, istoria artelor
Producerea şi contextul social, economic şi politic al publicităţii. Istoria reclamelor.
Limbajul vizual al reclamelor.

•  Citirea ficţiunii
Domenii de predare: educaţia civică, educaţia prin artele vizuale, teoria cinematografică,
istoria artelor.
Televiziunea, ficţiunea, filmele, jocuri video, realitatea virtuală.
Relativismul reprezentării în programele de ficţiune, de ex., telenovele: Celălalt, femei şi
bărbaţi. Homosexuali, naţiuni şi minorităţi naţionale. Structuri narative şi structuri mitologice.

•  Istoricul tehnologiilor media
Domenii de predare. educaţia civică.
Scrisul ,tiparul, filmul, radioul, televiziunea, convergenţa media şi utilizările şi efectele lor
(inclusiv pentru scopuri propagandistice), dintr-o perspectivă istorică.

•  Instituţii media şi normele lor
Domenii de predare: istoria, educaţia civică.
Teme: conceptul de politică media; legi, comisii de control şi alte norme;

- deficit de frecvenţe;
- posturile publice;
- posturile comerciale;
- cablul şi satelitul; etapa de după deficit;
- Internet-ul şi multimedia.

•  Teoria socială şi media
Domenii de predare: istoria, educaţia civică.

•  Activismul prin Internet
Domenii de predare: metode pedagogice generale, educaţia media, educaţia pentru Internet,
educaţia civică, activităţi extracurriculare.
Cultură Internet şi browsing (căutare pe Internet)
Convergenţa media
Provocări pentru profesori

•  Produceţi media!
Domenii de predare: educaţia pentru mass-media, educaţia civică, metode pedagogice generale,
activităţi extracurriculare, sportul.
Domeniul de activism media în şcoală:



58

- prezentări cu înregistrări video în clasă şi în şcoală;
- ziare ale şcolii;
- radioul şcolii;
- crearea paginilor pe Internet.

•  Supraîncărcare informaţională
Domenii de predare: metode pedagogice generale, educaţia în bibliotecă, educaţia media,
educaţia Internet, educaţia civică.

- Conceptul de supraîncărcare informaţională
- Unde să cauţi informaţiile de care ai nevoie
- Cum să găseşti informaţiile de care ai nevoie
- Cum să selectezi şi să stochezi informaţii, date, documente.

Aceste teme fac parte din curriculum-ul pentru educaţia liceală. Ele îl formează pe tânăr
pentru utilizarea mai eficientă a media în activitatea de zi cu zi, într-o manieră critică, de ex., ca
un mijloc de învăţare informală. În consecinţă, învăţarea iniţială este baza culturii media şi a
învăţării informale în continuare.

Educaţia media ar trebui să devină o componentă majoră a ECSD; de asemenea, ar trebui
să includă tot mai multe tehnologii informaţionale noi. În acest scop,au fost identificate diverse
strategii de predare, în special pe durata seminarului pe tema educaţiei media, de la Varşovia.

*
                                                                   *             *

În concluzie, ECSD pare să dea un răspuns acceptabil la ceea ce este cunoscut sub numele
de „Dilema Popper”76: cum poate exista cetăţenia democratică fără ca aceasta să controleze
televiziunea? Cum poate supravieţui democraţia când una dintre puterile ei interne (comunicarea)
devine tot mai autoritară?

Evident, soluţia nu constă în cenzură sau în limitarea arbitrară a dreptului de exprimare.
Calea oferită de ECSD este aceea a resposabilizării, a conştiinţei de sine şi a răspunderii asumate,
astfel încât fiecare cetăţean să devină capabil de a filtra mesajele pe care societatea
informaţională le oferă din abundenţă. Media şi tehnologiile informaţionale trebuie folosite
pentru ceea ce reprezintă ele, de ex., mijloace, nu scopuri în sine. Cu alte cuvinte, puterea
informaţiei, amplificată de noile tehnologii, trebuie controlată de o etică bazată pe aplicarea
cotidiană a drepturilor omului.

9. Responsabilizarea, participarea civică şi coeziunea socială

În secţiunea dedicată conceptelor şi definiţiilor, am văzut că Marshall considera cetăţenia
ca fiind accesul la putere: cetăţenia înseamnă drepturi, cu alte cuvinte, acesul la luarea deciziilor.
Am mai observat că în lucrarea lui Marshall, cetăţenia este corolarul statului bunăstării sociale.
Cetăţeanul deplin câştigă nu numai din drepturile politice şi civile, ci şi din drepturile sociale,
adică anumite standarde minimale, de viaţă şi de muncă.

Acest echilibru a fost răsturnat mai ales în anii '90. Într-un context în care siguranţa
muncii nu mai poate fi garantată de către statul bunăstării, s-au ridicat întrebări legate de accesul
la cetăţenie al „milioanelor lipsă”(Forrester).
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În aceste condiţii, proiectul ECSD77 a subliniat două limitări fundamentale ale statului
bunăstării:

•  accesul la „cetăţenia statutară” pentru cei excluşi din societate, pentru cei mai săraci,
marginalizaţi şi şomeri;

•  schimbări în „cetăţenia identitară” (de identitate) care rezultă din declinul statului
naţional, fostul suport politic al statului bunăstării naţionale.

Aceste tendinţe confirmă teza lui Touraine78, după care statul bunăstării naţionale, ca
principal agent al progresului şi justiţiei, este supus unei duble constrângeri:

•  pe de o parte, statul bunăstării este pus în umbră de globalizarea economică ce reduce
legăturile tradiţionale sociale şi culturale la comerţ şi schimburi comerciale;

•  pe de altă parte, fragmentarea identităţilor culturale şi dezvoltarea a noi forme de
interimate comunitare îl erodează din interior.

Urmând această dezintegrare rapidă, societatea construită pe parametrii unui proiect
politic colectiv a încetat să mai fie un producător de norme. Aceasta este epoca societăţii
postindustriale, caracterizate de două fenomene noi:

•  desocializarea, de ex., dispariţia regulilor, normelor şi valorilor sociale;
•  depolitizarea, care înseamnă incapacitatea ordinii politice de a determina ordinea socială.
Aceste evoluţii au consecinţe majore asupra cetăţeniei democratice79.
În această secţiune a lucrării ne vom concentra atenţia asupra consecinţelor sociale ale crizei

statului bunăstării. Mai precis, vom examina relaţia dintre coeziunea socială şi cetăţenia
democratică.

Proiectul ECSD: definiţia coeziunii sociale

Coeziunea socială este un concept vast, multidimensional, legat de fenomenul excluderii din
numeroase sfere care privesc spaţiul de locuit, protecţia socială şi educaţia. Scopul ei este să modeleze
societatea într-un întreg coerent, dar nu omogen. Coeziunea socială implică:

•  un sentiment al apartenenţei (la o familie, grup social, cartier, loc de muncă, ţară sau la Europa);
•  bunăstarea indivizilor şi cea a comunităţii, bazată pe atribute cum sunt calitatea, sănătatea şi

permanenţa societăţii; pe lângă legăturile sociale, coeziunea trebuie să fie construită pe justiţie
socială;

•  calitatea de membru; ca cetăţean activ, individul trebuie să aibă capacitatea de a se simţi
responsabil şi a asigura atât dezvoltarea personală, cât şi venitul şi standardul de viaţă;

•  participare activă, care nu înseamnă neapărat a avea un loc de muncă; întrucât munca nu este o
garanţie în sine a integrării sociale, legăturile sociale se construiesc mai puţin pe calitatea de
angajat, cât pe o participare activă (plătită sau nu).

Sursa: Educaţia civică şi coeziunea socială, Strasbourg, Consiliul Europei, 1999, p.5-6, Doc.DECS/EDU/CIT (99) 60.

Problema coeziunii sociale a revenit ca un laitmotiv în numeroase activităţi ale proiectului
ECSD: seminariile de la Lillehammer, Santander şi Sevres, seminariile de instruire de la Bad
Urach, şedinţa de brainstorming „ECSD şi coeziunea socială”, atelierele de la Delphi, ca şi în
toate siturile cetăţeniei. (vezi Tabelul 1 din Anexă).
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Concret, coeziunea socială a fost privită din trei unghiuri:
•  Ca opusul discriminării, marginalizării şi excluderii sociale

Din acest punct de vedere, coeziunea socială este o stare ideală, în care toţi indivizii au
drepturi politice, civile şi sociale conferite de cetăţenia democratică. Cu alte cuvinte, coeziunea
socială înseamnă absenţa discriminării, marginalizării şi excluderii sociale80. Principalele
caracteristici ale coeziunii sociale din această perspectivă sunt justiţia socială, bunăstarea comună
şi activismul civic. Această opoziţie relevă distincţia pe care o făcea Lister81 între „cetăţenii cu
drepturi depline” şi „cetăţenii de rangul al doilea”. Primii au acces la luarea deciziilor, ceilalţi îşi
exercită drepturile numai ocazional (la vot, serviciul militar, sondaje de opinie). Sărăcia, izolarea,
analfabetismul, lipsa încrederii în forţele proprii sau lipsa de sprijin pentru învăţare limitează
exerciţiul real al drepturilor civile.

Quebec: educaţie populară şi responsabilizare pentru combaterea excluderii sociale

CAMPO (Carrefour de pastorale en milieu ouvrier) este o organizaţie independentă axată pe educaţia
pentru comunitate. Ea reuneşte persoane din toate mediile culturale şi sociale, inclusiv creştini şi persoane
religie (liberi cugetători). CAMPO are o dublă misiune:

•  să încurajeze afirmarea opiniilor oamenilor săraci, abordarea şi rezolvarea problemelor, prin
strădanii comune şi prin sprijin reciproc;

•  să lărgească aria dezbaterilor asupra problemelor sociale pe fundalul activităţilor care au
potenţialul de a influenţa practica şi politica vis-à-vis de oamenii sărmani din Quebec;

Exemple de activităţi:
•  întâlniri lunare CAMPO - cină şi dezbateri tematice;
•  „Carrefour de savoirs” (forumuri de învăţare) - educaţie pentru comunitate şi acţiuni de grup

culturale, sociale şi politice;
•  atelier pentru designul şi confecţionarea pancartelor folosite ulterior în „parlamentul străzii ”

(acţiune colectivă);
•  „Proiectul de lege alternativă anti-sărăcie”;
•  „Forumul locuri de muncă pentru toţi” care angrenează oameni fără serviciu;
•  un lanţ împotriva sărăciei.

Sursa: Descrierea a patru iniţiative cetăţeneşti din Quebec, Doc.DECS/CIT (98)48

•  Drept capital social
Spre deosebire de resursele fizice şi de capitalul uman (investiţii în capacităţi individuale),

capitalul social se referă la structura socială, la viaţa comunităţii, la valori împărtăşite,
sentimentul apartenenţei şi al incluziunii. Capitalul social înseamnă capacitatea unei comunităţi
de a-şi gestiona resursele. Concret, capitalul social constă în acele forme ale organizării sociale
care înlesnesc mobilizarea şi cooperarea pentru beneficiul comun:

- nivelul încrederii în interiorul comunităţii;
- gradul de comunicare între parteneri;
- normele şi sancţiunile care îi încurajează pe membri să muncească pentru binele

comun.
În comparaţie cu capitalul uman, care măsoară rezultatele prin venitul individual sau prin

nivelurile productivităţii, capitalul social se exprimă prin bunăstarea socială82.
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Caracteristicile coeziunii sociale, în sensul de capital social, sunt calitatea de membru,
apartenenţa şi cooperarea. Ar trebui să adăugăm că, deşi ele sunt aproape sinonime, coeziunea
socială este un concept tipic european, pe când capitalul social este echivalentul nord-american.
El a fost introdus iniţial de Coleman83 şi ulterior extins de Fukuyama84.

•  Ca expresie a unui nou contract social
Mult timp, ordinea socială s-a bazat pe ideea de omogenitate: naţională, culturală,

religioasă, lingvistică etc. În secolul al IXX-lea, de pildă, a apărut statul naţional, privit ca
vehiculul perfect pentru realizarea idealului de unitate naţională.

La seminariile de la Lillehammer (Forrester şi Carey) şi Santander (Lamoureux), ca şi la
forumul Comitetului pentru Educaţie pe tema „Educaţie şi coeziune socială”(Hutmacher), a fost
lansată ideea unui „nou contract social”. Acesta aşează coeziunea socială pe alte criterii decât
omogenitatea. Acestea sunt responsabilizarea, participarea civică şi răspunderea împărtăşită.

a) Responsabilizarea
Una dintre iniţiativele privind cetăţenia din Quebec – Proiectul Gensesis – este un bun

exemplu pentru a ilustra sensul şi conţinutul termenului responsabilizare85.

Conceput ca o acţiune a comunităţii din cartierul Cote-des-Neiges din Montreal, Proiectul Genesis se ocupă
direct de problemele sărăciei în comunitatea locală evreiască, unde o familie din trei trăieşte sub pragul sărăciei.
Obiectivele proiectului includ accesul nediscriminatoriu la serviciile de protecţie ale comunităţii şi publice,
dezvoltarea comunităţii din cartier şi participarea cetăţenilor la acţiuni colective pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii şi pentru a da oamenilor un mai mare control asupra vieţii lor. În acest scop, proiectul a organizat servicii
directe (aproape 30 000 de solicitări de informaţii, consiliere şi ajutor în anii 1997-1998), extinderea serviciilor
comunităţii, educaţie populară, asistenţă la domiciliu şi acţiuni de protest. Împreună cu câţiva experţi de la
Departamentul de asistenţă social al Universităţii McGill, proiectul s-a bazat pe munca voluntară (activişti
comunitari, studenţi, pensionari). În consecinţă, Proiectul Genesis a reuşit să coaguleze un număr de nuclee ale
societăţii civile şi i-a ajutat pe participanţi să-şi organizeze propriile lor structuri comunitare: un consiliu al
cartierului, o cafenea locală, un centru pentru femei şi un serviciu mobil de asistenţă pentru persoanele în vârstă.

Acest exemplu oferă o mai bună înţelegere a conceptului de responsabilizare, abordat în
special la seminariile de la Delphi şi Lillehammer. Este un concept greu de tradus în alte limbi (în
franceză se foloseşte echivalentul artificial „responsabilisation”). În tradiţia nordică86, se preferă
termenul de „folkeopplysning” (iluminism popular), inspirat de filosofia lui Grundtvig asupra
educaţiei: se porneşte de la premisa că , prin cunoştinţele pe care le dobândesc, oamenii vor fi
motivaţi să se implice ca membri activi ai societăţii.

Proiectul ECSD a contribuit la clarificarea termenului de responsabilizare, în special pe
baza experienţei câştigate din siturile cetăţeniei. Resposabilizarea a fost practic definită ca
procesul care îi sprijină pe oameni să se ajute pe ei înşişi sau să aibă o mai mare influenţă asupra
propriei lor vieţi87. Într-o formă mai restrânsă, responsabilizarea este procesul care îi ajută pe
oameni în asumarea responsabilităţilor88.

Rapoartele asupra siturilor cetăţeniei au adus noi clarificări. Rezultatul este că
responsabilizarea este privită ca:

•  un proces prin care oamenii, comunităţile şi organizaţiile lipsite de putere devin conştienţi
de dinamica puterii care acţionează în contextul vieţii lor;

•  o strategie educaţională care stimulează dezvoltarera personală, un sentiment al
eficacităţii, încredere în forţele proprii şi conştientizare critică, şi care potenţează la
maximum capacităţile interne ale fiecărui individ;

•  o metodă de a furniza efectiv servicii de învăţare celor lipsiţi de putere sau excluşi ;
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•  un proces al transformării individuale şi de grup, care ajută la dezvoltarea abilităţilor în
influenţa interpersonală şi a abilităţilor participative, prin rezolvarea problemelor în grup
şi prin acţiune colectivă;

•  un proces care îi face pe oameni să se perceapă pe sine ca persoane capabile şi îndreptăţite
să ia decizii;

•  un mijloc de a permite oamenilor şi/sau comunităţilor să devină conştienţi de drepturile şi
de responsabilităţile lor.

Spre deosebire de învăţare, responsabilizarea nu este un proces neutru:
•  are conotaţii ideologice , fiind adesea asociată cu retorica mişcărilor populiste,

neomarxiste şi critice. De exemplu, în funcţie de context, responsabilizarea a fost înţeleasă
ca o strategie eliberatoare a schimbării89, un ajutor pentru grupurile oprimate90 sau o
încercare de a scăpa de dominaţia politică91.

•  porneşte de la ideea de putere, care este ea însăşi extrem de controversată. Dintre cele trei
condiţii ale puterii (putere înseamnă cunoştinţe şi capacităţi, proprietate şi luarea
deciziilor)92, responsabilizarea potenţează la maximum cunoştinţele şi capacităţile de a le
obţine pe celelalte două.

•  Rsponsabilizarea se exercită împotriva unei forme a puterii (putere asupra putere care
controlează) prin întărirea şi încurajarea formelor alternative de putere93, şi anume putere
cu şi putere din interior.

Aceste aspecte au fost abordate direct sau indirect la seminarul de la Delphi pe tema
„Responsabilizare şi Responsabilitate”. S-a convenit că responsabilizarea (engl., empowerment)
înseamnă „o întărire a capacităţii individuale şi colective prin sporirea informaţiei şi
conştientizării şi prin crearea noilor oportunităţi de acţiune”94.

b) Participare civică
Scopul final al responsabilizării este acela de a pregăti pe indivizi şi comunităţile pentru o
participare civică şi politică. În felul acesta, contractul social menţionat mai sus presupune
următorul circuit: responsabilizare-participare civică-responsabilităţi împărtăşite. Prima legătură
din acest lanţ se referă la aptitudinile şi know-how-ul care duc la creşterea potenţialului
participativ al indivizilor şi al grupurilor. A doua se ocupă de exercitarea reală a puterii câştigate
prin educaţie. În sfârşit, responsabilitatea împărtăşită are în vedere un nivel mai înalt al
conştiinţei civice, unde participarea individuală contribuie la dezvoltarea unui proiect comun.
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Patru modele de participare politică

•  integrarea tinerilor în procesele de luare a deciziilor politice:
- consilii municipale ale tineretului;
- forumuri ale tineretului;
- parlamente ale tineretului;
- audienţe pentru tineri;

•  participare orientată spre acţiune:
- strângerea de semnături;
- demonstraţii;
- angajare activă în grupurile de protecţie a mediului înconjurător sau a animalelor;
- opoziţie politică;
- pichetare;
- campanii de informare;

•  iniţiative asociative
- organizaţii de tineret;
- cluburi;
- centre ale tineretului;
- asociaţii sportive;

•  alte asociaţii pentru petrecerea timpului liber;
- munca pentru tinerii angajaţi şi studenţi
- avocaţi ai poporului;
- susţinători ai copiilor şi ai tinerilor;
- comisari pentru copii.

Sursa : B. Riepl, H. Wintersberger, Spre o tipologie a participării politice a tinerilor . În : Participarea politică a tinerilor sub vârsta electivă.
Strasbourg.,Centrul European, 1999, pp.227-231

Cele mai multe dintre definiţiile existente95 privesc participarea ca o putere bazată pe
posibilitatea:

- de a exercita o influenţă socială sau politică;
- de a lua parte la procesele de luare a deciziilor;
- de a-şi asuma responsabilităţi.

Dintr-o perspectivă pragmatică96, participare înseamnă:
•  dreptul de a fi admis (inclus) şi de a-şi asuma responsabilităţi;
•  a influenţa propriile condiţii de trai;
•  a face aprecieri asupra politicilor publice.

Această viziune pragmatică a fost confirmată de practicile cotidiene din siturile cetăţeniei şi la
seminarul de la Lillehammer. În plus, proiectul ECSD a introdus două distincţii majore:

•  distincţia dintre participarea ca atare şi participarea civică;
•  perspectiva învăţării permanente.

Participarea nu se limitează la integrarea în diverse forme de organizare socială: familie, grupuri
cu interese comune, comunităţi, ONG-uri (este posibilă participarea, de exemplu, la bande de
tineri sau la structurile mafiote). Participare civică înseamnă mai mult decât implicarea în luarea
deciziilor. Este un model al vieţii democratice, bazat pe echilibrul dintre drepturi şi
responsabilităţi.
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Această idee este nucleul Declaraţiei de la Budapesta. Totuşi, unii specialişti au adus clarificări
suplimentare pentru a se evita o aplicare incorectă a relaţiei drepturi-responsabilităţi. De pildă,
Kovacs97 a specificat această relaţie în termenii normelor juridice şi morale:

•  Responsabilităţile nu sunt o contrapondere sau opusul simetric al drepturilor; fiecare
dintre cele două se bazează pe o judecată diferită: aceasta este o relaţie între normele
juridice statutare (drepturile) şi normele morale (responsabilităţile).

•  Cetăţenia democratică subliniază drepturile şi obligaţia statelor de a le respecta.
•  Pronunţarea unui drept impune în mod intrinsec consecinţa morală de a-l respecta, aşadar

responsabilităţi, prin clauza restricţiei reciproce: dreptul unui individ este limitat de
drepturile similare ale altor indivizi.

•  Responsabilităţile sunt atât de abstracte şi de difuze, încât ele nu pot fi limitate la un drept
anume: nu există perechi stabile de drepturi-responsabilităţi ca o relaţie cauză-efect.

Competenţe individuale pentru participarea civică

•  competenţe ale individului şi competenţe sociale
- modul de tratare a stresului emoţional al altora;
- conceptul pozitiv despre sine;
- încredere în influenţa personală;
- dorinţa de implicare;
- judecata morală;
- securitatea subiectivă în situaţii sociale;

•  competenţa politică
- acţiune politică;
- conceptul personal asupra aptitudinilor politice;
- răspundere socială;
- cunoştinţe politice.

Sursa : M. Ulrich, F. Oser, Experienţa participativă şi competenţa individuală , Strasbourg, Consiliul Europei, 1999, p.32.
Participarea civică nu poate fi învăţată prin imitare sau din obligaţie. Ea presupune

experienţe zilnice în diferite situaţii de învăţare şi într-un continuum progresiv. În această viziune
a învăţării permanente, specifică proiectului ECSD, participarea civică presupune trei condiţii:
oportunităţi participative, competenţe individuale şi baze de sprijin pentru învăţare.

c) Responsabilitatea împărtăşită
Asociat cu drepturile omului, termenul vag de responsabilitate a devenit un principiu cu

caracter de obligativitate. În plus, în legătură cu responsabilizarea şi participarea civică,
responsabilitatea a câştigat un nou sens operaţional. El se referă mai puţin la responsabilităţile
individuale şi mai degrabă la responsabilităţile comune care asigură coeziunea socială. După cum
a afirmat Meyer-Bisch (op.cit., p.4), din această perspectivă, prioritatea principală este aceea a
legăturilor sociale şi a „lanţurilor de responsabilităţi”: „De aceea, nu trebuie identificate numai
siturile de responsabilitate, potrivit practicii tradiţionale din declaraţii şi programe (statele, media,
şcolile, întreprinderile, avocaţii poporului etc.), ci, ceea ce este mai important, căile care, tratând
fiecare activitate ca pe un lanţ, identifică responsabilităţile specifice fiecărei zale. Miza nu mai
este doar responsabilitatea actorilor individuali, ci responsabilitatea împărtăşită de mai mulţi
actori, foarte diferiţi în ceea ce priveşte obiectivele, funcţionarea, temporalitatea lor etc.”

Responsabilitatea împărtăşită nu înseamnă responsabilitate colectivă. Bine cunoscuta
distincţie a lui Tonnies este aceea dintre colectivitate (Gesellschaft) şi comunitate
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(Gemeinschaft): prima se bazează mai degrabă pe interese împărtăşite, decât pe semnificaţii
împărtăşite. Aceasta sugerează că ECSD reprezintă un pas înainte, completând această distincţie
(interese împărtăşite/semnificaţii împărtăşite) cu responsabilităţile împărtăşite. Aceasta este
esenţa contractului social al cărui liant îl constituie drepturile omului. Contractul este menit să
contracareze fragmentarea socială şi individualismul excesiv. Concret, ECSD a cuprins trei
abordări:

•  coeziunea interinstituţională;
•  dezvoltarea comunităţii;
•  parteneriatul civic.

Cooperarea interinstituţională este crucială pentru educaţia civică. Avem în vedere
întreaga gamă de sisteme de sprijin şi cadre instituţionale care asigură ECSD. Iată câteva din
asocierile tipice98:

•  relaţiile familie-şcoală;
•  cooperarea şcoală-comunitate;
•  educaţie iniţială-educaţie continuă;
•  mediul de învăţare formal şi informal;
•  furnizori de formare-angajatori;
•  instituţii publice şi non-publice;
•  organisme profesionale şi organizaţii voluntare.

Fig.3 Parteneriatul interinstituţional din Tallaght, Irlanda

Iniţiativele privind cetăţenia s-au bazat explicit pe cooperarea interinstituţională. În
Irlanda, de exemplu, Parteneriatul din Tallaght (vezi Fig.3) nu este o nouă agenţie operantă, ci,
mai curând,un catalizator şi un monitor al programelor şi serviciilor existente.

Dezvoltarea comunităţii este văzută de mulţi ca o contrapondere la alienare, apatie civică,
egotism şi individualism. Începând cu Ralws şi Bell, comunitarianismul este privit ca o formă
mai eficace a cetăţeniei democratice, capabile de a integra justiţia socială, apartenenţa şi
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participarea. El subliniază interesul comun, legăturile sociale, solidaritatea şi cooperarea. A
învăţa să concurezi este echilibrat prin a învăţa să trăieşti împreună cu alţii.

După cum indică experienţa siturilor cetăţeniei, comunităţile sunt construite pe baze
sociale. Aceasta aduce după sine următoarele:

•  comunităţile accentuează ideea de persoană şi sentimentul apartenenţei;
•  persoanele sunt esenţialmente sociale, ceea ce presupune interacţiune, reciprocitate şi

solidaritate;
•  identitatea personală este determinată social în sensul că identităţile se realizează prin

calitatea de membru.
Din această perspectivă, Bell100 a descris trei tipuri de comunităţi constitutive (cele bazate

pe apartenenţă, nu pe statutul moştenit):
•  comunitatea de loc (de ex., comunitatea şcolară);
•  comunitatea de memorie („o istorie semnificativă din punct de vedere moral”);
•  comunităţi psihologice sau „comunităţi ale interacţiunii personale faţă-în-faţă, guvernată

de sentimentul încrederii, al cooperării şi altruismului”.
ECSD se referă la toate aceste tipuri de comunităţi. Seminarul de la Delphi, de exemplu, a

găsit două domenii majore ale responsabilităţii împărtăşite care, în termeni generali, acoperă
analiza lui Bell. Este vorba despre:

•  memorie
- păstrarea memoriei;
- responsabilitatea istoricului;
- responsabilitatea oamenilor de ştiinţă;

•  siguranţa democratică
- siguranţa prin păstrarea interacţiunii culturale;
- practica democratică şi societatea civilă;
- menţinerea păcii în zone periculoase;
- parteneriat cultural;
- exercitarea drepturilor culturale şi recunoaşterea comunităţilor;
- de la siguranţa internă la siguranţa externă;
- dreptul de azil.

Educaţia joacă un rol important în dezvoltarea comunităţii. După cum a afirmat Etzioni101,
„şcolile sunt a doua linie de apărare” (pe lângă comunităţi) şi profesorii trebuie să devină „agenţi
comunitari”. Tot mai mult, profesorii cooperează cu educatorii sau cu monitorii (după cum s-a
dovedit, de exemplu, prin experienţa sitului portughez).

Şcolile şi universităţile sunt instituţii stabile, cu un important potenţial pentru schimbare,
care pot acţiona ca un catalizator al vieţii comunitare. Această teză este susţinută, printre altele,
de „Programul cetăţenilor pentru construirea comunităţilor democratice” (1995), lansat în Marea
Britanie de un grup de profesori universitari, profesori din şcoli şi lideri ai comunităţii.

În acest context, exemplul universităţilor ca situri ale cetăţeniei este extrem de
promiţător102. Prin tradiţia sa, prin deschiderea sa către mediul social şi societatea civilă,
universitatea reprezintă un mare potenţial pentru dezvoltarea comunităţii. Ba mai mult,
universitatea este un excelent exemplu pentru şcoală, o instituţie care este actualmente supusă
unor schimbări semnificative.

Parteneriatul civic este cadrul organizaţional bazat pe colaborare şi sponsorizare. În
lucrarea sa prezentată la seminarul de la Lillehammmer, Forrester a făcut distincţie între trei
niveluri de interacţiune organizaţională:
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•  Cooperarea se caracterizează, de obicei, prin relaţiile informale existente fără nici o
misiune, structură sau planificare definite de comun acord. Informaţia este împărtăşită
potrivit necesităţilor, iar autoritatea este menţinută de fiecare organizaţie. Resursele
(capacităţile, timpul, competenţa, finanţele) sunt separate, după cum sunt şi rezultatele.

•  Coordonarea se caracterizează prin relaţii mai formale şi înţelegerea misiunilor
compatibile. Există un acord asupra distribuirii rolurilor şi se dezvoltă canale de
comunicaţie. Autoritatea aparţine în continuare organizaţiilor individuale. Există resurse
disponibile pentru participanţi şi recompensele sunt reciproc recunoscute.

•  Colaborarea implică relaţii mai durabile şi mai cuprinzătoare. Colaborea antrenează
grupuri sau organizaţii anterior separate, creându-se noi structuri care au o misiune
comună. Autoritatea este determinată de noua structură de colaborare. Resursele sunt
dobândite în comun şi rezultatele împărtăşite.

Parteneriatul civic aparţine celui de al treilea nivel. De fapt, parteneriatul civic înseamnă
un acord de lungă durată, bazat pe o misiune comună şi pe responsabilităţi împărtăşite.
Participanţii renunţă în mod dezinteresat la o parte a prerogativelor preexistente, pentru a crea o
nouă identitate organizaţională, mai eficientă şi mai adecvată nevoilor comune. Un exemplu în
acest sens a fost dat de Meyer-Bisch la seminarul de la Delphi, şi anume acela al „operatorilor
economici” care includ componente private (întreprindere), civice (asociaţii, uniuni) şi publice
(agenţii guvernamentale). Asemănător siturilor cetăţeniei, operatorul economic înseamnă un
cadru organizaţional complex unde responsabilitatea este asumată nu numai de către
întreprindere, ci de către un sistem independent de actori: societatea, în general, competitorii,
clienţii, staff-ul (conducerea şi angajaţii), acţionarii, furnizorii. Fiecare operator este un sistem de
interacţiuni între actori (individuali şi colectivi, publici şi privaţi, producători şi consumatori),
fiecare având interese, o raţiune de a fi şi temporalitate specifice.

Unul dintre siturile cetăţeniei din Spania oferă un exemplu interesant de parteneriat civic.
Este vorba despre situl Cueto, axat pe probleme specifice populaţiei rome şi imigranţilor romi din
Portugalia. Dată fiind complexitatea problemelor de rezolvat (sărăcia, analfabetismul, şomajul,
absenteismul şcolar), s-a înfiinţat un parteneriat susţinut de instituţii specializate: guvernul local
din Cantabria, municipalitatea, inspectoratul şcolar, biserica locală, Centrul pentru problemele
sociale ale romilor, diverse organizaţii voluntare. Acţiunile comune au fost concentrate pe
conştiinţa de sine şi auto-dezvoltare, identitate culturală, responsabilizare şi acţiune pentru
comunitate.

Alte exemple similare au fost prezentate la Seminarul de la Sevres103 asupra
parteneriatului civic.

Una dintre problemele ridicate frecvent în cadrul proiectului a fost aceea a
responsabilităţii comune a diverselor sectoare: în special în sfera publică, sectorul privat şi
societatea civilă. La Seminarul de la Delphi, Matvejevitch a vorbit despre „economia bazată pe
responsabilitate”. La seminarul de la Steinheim104, în centrul atenţiei s-a aflat responsabilitatea
sectorului economic. Deoarece munca rămâne principalul factor de coeziune socială, oamenii de
afaceri şi din industrie joacă un rol major în încurajarea cetăţeniei democratice. În acest sens, s-a
dat ca exemplu situaţia ţărilor în tranziţie: democratizarea politică nu este susţinută de o
adevărată economie de piaţă, ceea ce în final încetineşte tranziţia politică.

În concluzie, parteneriatul dintre democraţia economică şi democraţia politică nu este un
simplu parteneriat. După cum s-a afirmat la Seminarul de la Steinheim cu tema „Rolul factorilor
de decizie într-o societate democratică”105, lumea politică şi de afaceri ar putea fi descrisă ca „o
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comunitate a sorţii” (Lenz): fie reuşesc ambii parteneri, fie nici unul dintre ei. Această sintagmă
rezumă, de fapt, o dilemă mai veche, şi anume dacă democraţia este accesibilă societăţilor sărace
sau nu. Răspunsul dat de unul dintre participanţii la Seminarul de la Bad Urach (Morlok) este
tranşant: „Din punct de vedere politic, situaţia era următoarea: numai o economie prosperă avea
capacitatea de a genera structuri democratice permanente; pe de altă parte, democraţia era o
condiţie vitală pentru o economie operantă, întrucât activităţile legate de afaceri trebuiau să fie
fundamentate pe cel mai înalt grad de libertate posibil. Ceea ce se aştepta de la industrie în
schimb, ca să zicem aşa, era un înalt grad de responsabilitate socială. Aşa cum economia liberă de
piaţă putea să funcţioneze numai pe baza competiţiei, democraţia avea nevoie de reguli, de o
organizaţie şi de controlul puterii.”

Soluţia lui Morlok este ca sistemele educaţionale să se implice mai mult în crearea
„cetăţenilor economici”. Pentru aceasta, se cere un nou tip de parteneriat civic, care până acum a
fost ignorat, de exemplu, cel dintre factorii de decizie din afaceri şi din politică.

10. ECSD ca prioritate a reformelor educaţionale

În anii '90, reformele educaţionale din Europa au evoluat în două ritmuri diferite. Pe de o
parte, tranziţiile postcomuniste au aşezat educaţia şi resursele umane în centrul schimbărilor
politice, economice şi sociale. În consecinţă, în ţările central şi est europene, interesul pentru
reformele educaţionale a înregistrat un salt uriaş. În cele mai multe cazuri, reformele sistemice
intenţionau să tranforme întregul sistem social. Pe de altă parte, în ţările occidentale reformele nu
se ocupau de schimbările sistemice, ci se concentrau asupra anumitor inovaţii. Ca atare, termenul
reformă educaţională a început să dispară din limbajul politic. Unii autori106 justifică această
tendinţă prin capacitatea naturală de autoreglare şi de autodezvoltare a educaţiei democratice,
prin inovaţii fixate ca obiective şi ajustări spontane, fără a fi nevoie de impulsuri politice majore.
Alţii (Debeauvais) merg până acolo încât vorbesc despre „o schimbare fără reformă”, ceea ce
înseamnă o eliminare istorică a reformei educaţionale ca instituţie socială.

Fără îndoială, această evoluţie nu înseamnă stagnare sau epuizarea problemelor de
rezolvat. Din contră, noile provocări şi aspiraţii, problemele ridicate de globalizare şi
complexitatea crescândă a societăţilor noastre impun schimbări majore în politicile şi practicile
educaţionale. În acest context, nu schimbarea educaţională este cea contestată, ci faptul că ea este
limitată la reforme periodice107. Pe de o parte, sistemele educaţionale s-au extins atât de mult,
încât ele nu mai pot fi cuprinse într-o singură procedură a schimbării, oricât de mare ar fi
susţinerea politică de care se bucură. Pe de altă parte, educaţia şi instruirea depind tot mai mult de
alte sectoare (în special de sectorul muncii), astfel încât reformele educaţionale nu mai pot fi
eficiente prin ele însele.

Fără a-şi propune ca prioritate, proiectul ECSD a contribuit la relansarea interesului
pentru reformele educaţionale. Această contribuţie poate fi înglobată în următoarele două
aspecte:

•  procesul de reformă;
•  conţinutul schimbărilor.

a) Procesul de reformă
În ultimă analiză, disputele legate de reforma educaţională se referă la mecanismul schimbării.
Reformele de tipul Big Bang, legitimate ideologic şi impuse prin mobilizare politică nu mai sunt
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eficiente. În acest sens,Proiectul ECSD a subliniat apariţia mecanismelor alternative ale
schimbării:

" Schimbarea educaţională de jos în sus
Experienţa unor situri ale cetăţeniei (Portugalia, Spania Croaţia, Bulgaria, Italia) a arătat că există
inovaţie spontană la nivelurile inferioare. Etapa de elaborare şi de planificare se reduce la
minimum, iar accentul se pune pe implementare şi pe inovaţie. Tot mai mult, profesorii se poartă
ca „practicieni reflexivi” şi îşi generează propria lor acţiune de reformă. Ei creează practici
alternative şi cadre organizaţionale ad hoc. Rezultatul este că inovaţiile şi schimbările:

•  nu mai sunt produsul exclusiv al sistemelor formale (centrul tradiţional de interes al
reformelor educaţionale);

•  se ocupă de rezolvarea problemelor concrete care depăşesc chiar cadrul instituţiilor
educaţionale (educaţia face parte dintre preocupările generale ale comunităţii);

•  sunt realizate prin munca în echipă şi cooperarea actorilor multipli.
În această dinamică, reforma educaţională de la bază apare ca un proces cumulativ şi pragmatic.
Când se acumulează o masă critică de inovaţii, soluţiile alternative impulsionează pedagogia
oficială, care este obligată să încorporeze sau să ia în considerare noile practici educaţionale.
Pedagogia alternativă devine în consecinţă „oficială”, în sensul că este recunoscută în acte
legislative, decizii politice şi reglementări administrative. La rândul său, noua pedagogie oficială
va fi ulterior sfidată de alte pedagogii alternative care vor aspira să fie recunoscute, astfel încât
ciclul schimbării se reia continuu.

Proiectul ECSD nu a avut posibilitatea să monitorizeze un ciclu complet. Cu toate acestea,
a sesizat impactul unora dintre iniţiativele sale (în special experienţa siturilor cetăţeniei) asupra
programelor de reformă educaţională naţională, cum ar:

•  Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică (Portugalia);
•  Planul de acţiune pentru drepturile omului (Norvegia);
•  Programul naţional de educaţie pentru drepturile omului (Croaţia);
•  Programul naţional de educaţie pentru valori (România);
•  Programul naţional pentru educaţie umanitară (Ucraina).

Impactul proiectului ECSD în Portugalia

„Participarea portugheză la proiectul ECSD este o ocazie pentru noi să reflectăm critic asupra experienţei
noastre recente. Pe lângă bibliografia care este deja disponibilă astăzi pe această temă, cercetarea empirică
s-a bazat pe analiza sistematică a legislaţiei, curriculum-urilor şi programelor analitice, ca şi pe evaluarea
proiectelor implementate de autorităţile publice şi de factori neguvernamentali. Aceasta a fost completată
de o serie de interviuri cu oameni implicaţi în conducerea sistemului sau în activităţi publice legate de
experienţa democratizării”.

Sursa: C. Cibele Figueiredo, A.Santos Silva, Educaţia pentru cetăţenie în sistemul educaţional portughez, Lisabona, Ministerul Educaţiei, 2000,
pp.94-95.

Ar trebui să adăugăm impactul direct al iniţiativelor ECSD asupra politicilor locale după cum s-a
arătat în rapoartele Irlandei, Spaniei, Franţei, Bulgariei şi din Quebec.

" Policentrismul şi parteneriatul
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Abordarea de jos în sus implică un nou model de putere. Acesta nu se mai concentrează asupra
centrelor exclusive de luare a deciziilor, ci se distribuie între mai mulţi actori.
Evident, aceasta înseamnă drepturi, dar şi obligaţii, proprietate şi parteneriat. Este un nou tip de
consens social, realizat prin:

•  interese corporatiste;
•  muncă în cooperare;
•  răspundere multiplă.

În realitate, introducerea virtuţii cetăţeneşti în procesul de reformă, după cum am subliniat
adesea, implică un nou tip de schimbare educaţională. Aceasta presupune:

•  receptivitate la nevoile educaţionale ale tuturor celor din comunitate;
•  conducerea strategică a şcolilor şi universităţilor din cadrul comunităţii educaţionale;
•  parteneriatul cu societatea civilă, afacerile şi sectoarele economice, media, sectorul privat,

alte servicii publice;
•  răspunderea publică a tuturor centrelor de inovaţii şi a jucătorilor, atât în ceea ce priveşte

scopurile, cât şi mijloacele folosite.

" Actorii globali
Anii '90 au dus la apariţia unui nou factor pe scena reformelor educaţionale. Este vorba despre
cooperarea paneuropeană, intensificată după schimbările politice din 1989.

Proiectul ECSD a încurajat această evoluţie, în special prin următoarele contribuţii:
•  definirea valorilor şi a competenţelor comune pentru educaţia civică;
•  dezvoltarea schimburilor şi a comuncării între practicieni, experţi şi factori de decizie

implicaţi în ECSD din întreaga Europă;
•  crearea unei reţele paneuropene de situri ale cetăţeniei;
•  stimularea cooperării cu societatea civilă la nivel local, regional, naţional şi european;
•  stimularea cetăţeniei globale şi a solidarităţii umane;
•  stimularea unui parteneriat susţinut cu organizaţiile internaţionale interesate de ECSD.

b) Conţinutul schimbărilor
ECSD are un impact major asupra conţinutului reformelor educaţionale. Sunt demne de subliniat
trei contribuţii în acest sens:

•  ECSD ca scop al reformelor educaţionale;
•  ECSD ca mijloc de coeziune socială;
•  perspectiva învăţării permanente.

" ECSD ca scop educaţional
ECSD este un sistem de practici educaţionale şi situaţii de învăţare, disponibile pe tot parcursul
vieţii şi în orice condiţii, menite să permită indivizilor, grupurilor şi comunităţilor să participe
activ la viaţa politică. Pornind de la această definiţie, dezvoltată în detaliu într-unul dintre
capitolele precedente, rezultă că ECSD nu este:

•  o disciplină şcolară
•  o activitate curriculară;
•  un domeniu de cunoştinţe;
•  o formă de acţiune socială;
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•  un tip de educaţie, sinonimă cu educaţia pentru drepturile omului, educaţia politică,
educaţia globală sau educaţia pentru valori.
Este limpede, însă, că ECSD acoperă şi transcende toate aceste aspecte particulare. Este

un scop educaţional major, numit uneori „educaţie democratică” sau „educaţie pentru
democraţie”. Cum se întâmplă şi în cazul altor „concepte vagi”(de ex., dimensiunea europeană,
egalitatea şanselor educaţionale, educaţie de bază pentru toţi, educaţie pentru muncă, dezvoltare
susţinută), ECSD este un “nod” semantic cu o gamă largă de sensuri implicite. Cu toate acestea,
spre deosebire de alte scopuri educaţionale, ECSD are următoarele avantaje:

•  are propria sa identitate şi un conţinut operaţional care rezultă din integrarea celor trei
termeni generici (educaţie + cetăţenie + democraţie);

•  este un concept multidimensional, în sensul că implică drepturile politice şi civice,
precum şi drepturile sociale şi culturale;

•  este un numitor comun pentru toate activităţile educaţionale, indiferent de vârstă, instituţie
sau mediu de învăţare;

•  implică anumite competenţe-cheie;
•  desemnează anumite forme particulare ale învăţării sociale (experienţiale, colaborative,

interculturale, contextuale şi învăţarea prin acţiune);
•  orientează întregul sistem educaţional spre un set de valori comune.

În toate ţările europene, în special după al doilea summit (1997), ECSD a devenit un scop
educaţional major. Într-un studiu elaborat de Le Metais108 în 1997, ECSD apare ca un scop
naţional explicit în toate cele 16 ţări luate în considerare. Această opţiune comună se traduce,
totuşi, în politică şi în practică, printr-o mare varietate de experienţe. În unele ţări, ECSD este
asociată cu scopurile înrudite (de ex., dezvoltare personală, oportunităţi egale sau dezvoltare
socială). În alte ţări, (Marea Britanie, Franţa, Ungaria, Germania), ECSD apare ca un scop în
sine.

În Anglia, de exemplu, Grupul de Consiliere asupra Cetăţeniei, prezidat de Crick109, a
recomandat ca scop educaţional major „educaţia efectivă pentru cetăţenie”. Concret, aceasta
înseamnă:

•  Responsabilitate socială şi morală
Aceasta înseamnă învăţarea încrederii în sine şi a comportamentului responsabil din punct de
vedere social şi moral, atât în interiorul, cât şi în afara mediului şcolii, atât faţă de autoritate, cât
şi unii faţă de alţii. „Responsabilitatea” este o virtute politică esenţială, precum şi morală, întrucât
ea implică: a) grija faţă de alţii; b) premeditarea şi calcularea efectelor posibile ale acţiunilor
asupra celorlaţi; c) înţelegerea şi preocuparea pentru consecinţe.

•  Implicarea în viaţa comunităţii
Aceasta este ceea ce învaţă elevii pentru a se putea implica în mod util în viaţa şi preocupările
comunităţii, inclusiv învăţarea prin implicarea în viaţa comunităţii şi serviciul în slujba
comunităţii.

•  Cultura politică
Aceasta este ceea ce învaţă elevii despre viaţa publică şi cum să se implice în mod folositor în
această viaţă prin cunoştinţele, aptitudinile şi valorile lor. Termenul „viaţă publică” se foloseşte
în sensul său cel mai larg, pentru a cuprinde cunoştinţele realiste despre şi pentru soluţionarea
conflictelor şi luarea deciziilor legate de principalele probleme economice şi sociale cotidiene,
inclusiv aşteptările fiecărui individ şi pregătirile pentru o lume în care trebuie să aibă un loc de
muncă şi discuţii asupra alocării resurselor publice şi asupra motivelor care determină existenţa
sistemului impozitării.
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Ca scop educaţional, ECSD este un termen cuprinzător. El permite să se deducă un larg
spectru de specificaţii. De exemplu, maniera în care politicile şi activităţile următoare au fost
extrase din ECSD, în Portugalia. Ele au îmbrăcat forma a opt întrebări cheie110:

•  Cum influenţează orientarea generală a sistemului principiile şi scopurile asociate ideii de
educaţie democratică şi de educaţie pentru democraţie?

•   Cum sunt implementate aceste principii şi scopuri? Ce consecinţe au ele asupra
designului curricular (arii curiculare şi discipline) şi asupra altor orientări pentru şcoli?

•  Ce conţinut şi metodologie legate de educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică
apar în programele pentru disciplinele generale în educaţia elementară şi secundară ?

•  Ce conţinut şi metodologie apar în disciplinele desemnate în mod specific pentru educaţia
civică?

•  Cum a fost inclusă preocuparea pentru ECSD în formarea profesorilor?
•  Care este potenţialul de instruire al activităţilor care sunt complementare curriculum-ului?

Cum au fost ele folosite de către şcoli?
•  Cum sunt dezvoltate modelele de management şcolar, în special în ceea ce priveşte

participarea profesorilor, părinţilor, elevilor şi a altor membri ai comunităţii?
•  Care este impactul ECSD asupra educaţiei adulţilor?

" ECCD şi coeziunea socială
Coeziunea socială este un obiectiv prioritar al politicilor educaţionale din Europa. În acest sens,
sunt demne de menţionat două atitudini:

•  pe de o parte, se cere de la ECSD să unească indivizi, grupuri şi comunităţi în jurul unui
proiect politic comun şi în jurul valorilor împărtăşite;

•  pe de altă arte, educaţia este considerată „un atelier de reparaţii”111 pentru fragmentarea
socială, dezamăgirea politică, alienarea şi nemulţumirea.
Pe prima o vom numi „politică preventivă” şi pe cea de a doua „politică reparatorie”. Să

mai specificăm faptul că în contextul de faţă, ne interesează numai prima atitudine, cea care
subliniază convergenţa de valori, parteneriatul civic şi responsabilitatea împărtăşită.

Din această perspectivă, reformele educaţionale inspirate de ECSD promovează un
management proactiv, dezvoltarea comunităţii şi inovaţii de jos în sus. În consecinţă, problema
care se pune nu este aceea a încercării de soluţionare a problemelor sociale direct, ci de a se
forma competenţele necesare pentru atingerea acestui scop. După cum spunea Lander112, aceasta
presupune renunţarea la cercul vicios al reformelor de sus în jos, iniţiate şi introduse prin
reglementări guvernamentale: „Educaţia nu este un panaceu. Dacă sunt probleme în societate, de
ex., sănătate, norme şi valori, violenţă, piaţa muncii, avem tendinţa de a desemna educaţia drept
soluţie la aceste probleme. Educaţia s-a confruntat în ultimii zece ani cu diverse reforme generate
de reglementări guvernamentale. Reformele şi implementarea lor au nevoie de timp şi nu au
întotdeauna rezultatul scontat. Întrebarea este: trebuie oare să introducem noi reforme tot timpul,
producând noi reglementări, sau am putea să ne bazăm mai mult pe ceea ce pot realiza şcolile şi
universităţile puternice şi flexibile, pentru a înfrunta un mediu în schimbare şi noile provocări?

Ca instrument al coeziunii sociale, ECSD promovează două tipuri de strategii:
•  o măsură comprehensivă, care accentuează bunul comun, calitatea de membru,

apartenenţa şi valorile convergente;
•  o măsură de diversificare, prin încurajarea diferenţelor, a particularităţilor şi nevoilor

specifice diverselor grupuri ţintă.
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Cele două strategii sunt eficiente numai împreună. Ele se completează şi se susţin reciproc. În
acest sens, Rowe113 a identificat şase modele de ECSD în Europa. Fiecare evidenţiază un aspect
particular, după cum urmează:

Modelul consensului
•  se bazează pe coeziune socială şi pe virtute civică;
•  promovează colaborarea în procesul de decizie;
•  tinde să evite sau să minimalizeze controversele şi se concentrează asupra zonelor de consens,

unde elevii vor găsi puţine conflicte între valori sau deloc;
•  la nivel politic, este foarte probabil să fie adoptat datorită capacităţii sale de a câştiga sprijin în

afara partidului;
•  pune un accent considerabil pe comunicare, negociere şi dialog social.

Modelul parental
•  recunoaşte dificultăţile de transmitere a valorilor în care cred părinţii;
•  se bazează pe dreptul parental „al libertăţii de educaţie” pentru elevi;
•  lasă o componentă majoră a educaţiei pentru cetăţenie în seama părinţilor care au dreptul de a

alege şcolile în funcţie de valorile sau de convingerile lor;
•  subiliniază semnificaţia educaţiei pentru cetăţenie, ca agent al transmiterii culturii.

Modelul patriotic
•  priveşte promovarea loialităţii către stat sau comunitate ca o preocupare centrală a educaţiei

civice;
•  în forma sa militantă sau intensă, acest model devine propagandistic, promovând o anumită

viziune a statului;
•  se bazează pe controlul social;
•  subliniază importanţa coeziunii civice.

Modelul religios
•  consideră educaţia religioasă ca mijlocul principal de promovare a valorilor, cum ar fi cinstea şi

grija pentru alţii;
•  acceptă asocierea dintre stat şi o religie bine stabilită.

Modelul ethosului şcolar
•  evidenţiază rolul organizaţiei şi al ethosului şcolar în modelarea unei societăţi bune sau juste;
•  promovează învăţarea experienţială în dezvoltarea unor cetăţeni „buni” sau „pro-sociali”.

Modelul conflictului de valori
•  pune un accent considerabil pe legăturile dintre valorile particulare şi acţiunea publică;
•  consideră dezbaterile despre moralitatea publică şi politică ca o aplicaţie specifică a ideilor

fiecărui cetăţean;
•  îi ajută pe elevi să-şi dezvolte sistemul propriu de valori şi să soluţioneze numeroasele conflicte pe

care le experimentează atât lăuntric, cât şi cu alţii, pentru a deveni cetăţeni autonomi din punct de
vedere moral.

În funcţie de politicile educaţionale şi de momentul istoric, fiecare din aceste modele poate fi o
prioritate. Din perspectiva coeziunii sociale şi a cetăţeniei democratice, care ne interesează în
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contextul Conferinţei Ministeriale de la Cracovia, prioritatea este ceea ce Rowe numeşte
„modelul consensului”.

" ECSD şi învăţarea permanentă
Referitor la învăţarea permanentă, totul pare să fi fost spus deja. De când acest termen a

fost folosit pentru prima dată în 1961 (Schwartz, în cadrul Consiliului Europei) până la ultimul
raport global, publicat de Uniunea Europeană114, s-au realizat suficiente analize terminologice,
experienţe practice şi documente politice asupra învăţării permanente. Ca urmare a Raportului
Faure (1971), a contribuţiei Clubului de la Roma (1979), a Raportului Delors (1996) şi a studiului
OECD (1996), învăţarea permanentă pare să fi devenit deja paradigma actuală a comunităţii
educaţionale.

Raportul Fryer din Marea Britanie: Învăţarea permanentă pentru secolul XXI

Principii esenţiale pentru o politică a învăţării permanente:
•  Coerenţă – învăţarea permanentă ar trebui să constituie o strategie educaţională atotcuprinzătoare;
•  Echitate – învăţarea permanentă ar trebui să fie pentru cei mulţi, nu pentru cei puţini;
•  Oamenii înaintea structurilor – cei ce învaţă şi învăţarea ar trebui să fie în centrul atenţiei politicii

şi bunelor practici;
•  Varietate şi diversitate – învăţarea ar trebui să antreneze întregul guvern;
•  Calitate şi flexibilitate – premisă pentru învăţarea permanentă;
•  Parteneriatul efectiv – noi oportunităţi pentru învăţarea permanentă pot fi promovate printr-un

parteneriat efectiv şi inclusiv;
•  Responsabilitatea – învăţarea permanentă ar trebui să fie o responsabilitate împărtăşită, implicând

guvernul, alte autorităţi şi organisme publice, angajatori, ofertanţi şi indivizi.

Sursa: R. Fryer, Învăţarea în secolul al XXI-lea, Londra, Departamentul pentru Educaţie şi Ocuparea Forţei de Muncă, 1997.

Cu toate acestea, dincolo de consensul general, mai este totuşi încă mult de făcut pentru
aplicarea învăţării permanente. De pildă, în ciuda eforturilor, unele probleme rămân deschise:
recunoaşterea educaţiei non-formale, învăţarea după angajarea în muncă, educaţia asistată de
media sau accesul la învăţarea permanentă pentru cei excluşi social sau marginalizaţi.
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Educaţia continuă pentru cetăţenie în Germania

„Ca o parte a învăţării permanente, educaţia civică permanentă are ca obiectiv furnizarea cunoştinţelor
şi competenţelor, ca şi a deprinderilor şi abilităţilor care permit judecata independentă asupra modului în
care funcţionează societatea şi participarea activă la democraţie. Aici învăţarea organizată în mod
instituţional se împleteşte cu învăţarea independentă, în contexte cotidiene. Această relaţie poate fi folosită
de educaţia civică continuă în subiectele şi formele sale de predare, astfel încât participanţii percep
cunoştinţele pe care le-au dobândit ca pe o prelungire utilă a capacităţii lor de a face judecăţi şi de a
acţiona în situaţii sociale concrete. Educaţia continuă pentru cetăţenie stimulează abilitatea de a dezbate
probleme şi procese de înţelegere şi aceasta se întâmplă între culturi, între generaţii, între sexe şi între
grupuri şi interese sociale diferite. Prin aceasta, educaţia continuă a cetăţenilor ar trebui să se axeze pe
subiecte legate de stat şi viaţa publică”.

Sursa: Decizia Conferinţei Permanente a Miniştrilor Educaţiei şi Afacerilor Culturale ale Landurilor Republicii Federale Germane, 18
septembrie 1998.

Noutatea introdusă de ECSD este virtutea civică a învăţării permanente. Spre deosebire de
alte măsuri concentrate fie asupra pregătirii pentru muncă, fie asupra capitalului uman sau
schimbării sociale, ECSD subliniază dimensiunea participativă a învăţării permanente. Concret,
ECSD priveşte învăţarea permanentă ca:

•  un angajament voluntar pentru dezvoltarea personală;
•  învăţare socială sau învăţare în relaţie cu alţii;
•  dezvoltarea comunităţii;
•  învăţarea modului de a face faţă diversităţii umane;
•  practica continuă a drepturilor şi a responsabilităţilor;
•  învăţarea modului de a contribui la bunul comun;
•  participare politică.

Pe lângă binecunoscuta perspectivă temporală (învăţarea permanentă este o învăţare
continuă, pe tot parcursul vieţii), ECSD a introdus unele idei noi. Acestea trebuie subliniate şi
luate în considerare în strategiile de reformă educaţională. Iată câteva exemple:

•  Educaţia civică continuă se referă nu numai la dimensiunea temporală, ci şi la cea
spaţială; aceasta implică un continuum de medii educaţionale, iniţiative cetăţeneşti,
sinergia educaţiei formale şi informale, învăţarea atotcuprinzătoare şi societea învăţării.

•  ECSD presupune trei procese convergente, şi anume învăţarea (axată pe rezultate şi pe
schimbări comportamentale), instruirea (concentrată asupra capacităţilor) şi
responsabilizarea (legată de dezvoltarea personală).

•  Perspectiva învăţării permanente generează noi forme de cetăţenie: cetăţenie economică,
cetăţenie globală, conştiinţă ecologică, cetăţenie multiplă, cetăţenie postnaţională şi
cetăţenie postmodernă.

•  În comparaţie cu cele două elemente cuplate care au dominat politicile educaţionale din
anii '80 şi '90, (educaţia este un seviciu social şi/sau un segment al pieţei), ECSD propune
să ne concentrăm asupra eu-lui ca agent atât în munca productivă, cât şi în participarea
activă din cadrul domeniului public.
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•  ECSD implică o politică educaţională pe mai multe niveluri care se referă la sine
(învăţarea orientată spre sine), comunitate (învăţarea traiului împreună), societate
(învăţarea participării) şi organizarea politică (învăţarea modului de luare a deciziilor).

*
* *

Aşa cum am văzut în a doua parte a prezentului raport, ECSD deschide noi perspective
politicilor şi practicilor educaţionale. În acest sens, am subliniat principalele rezultate şi
concluzii, precum şi impactul proiectului. Luând în considerare interesul crescând pentru ECSD,
este de aşteptat ca astfel de iniţiative să se înmulţească.

ECSD este un scop educaţional major şi filosofia sa a influenţat deja multe dintre
reformele şi politicile educaţionale din Europa. Din această perspectivă, în ultima parte a lucrării
vom prezenta mesajele principale ale proiectului ECSD, sub forma recomandărilor privind
politica.

Acestea sunt adresate cu precădere politicienilor şi factorilor de decizie.
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III. Recomandări de politici

Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică (ECSD) este o dimensiune majoră a
politicilor educaţionale pe tot cuprinsul Europei. Ea este deja inclusă în multe programe de
reformă şi reprezintă un obiectiv prioritar al tuturor organizaţiilor europene şi internaţionale.

Din această perspectivă, proiectul ECSD al Consiliului Europei a identificat următoarele
cinci linii de acţiune:

•  ECSD ca scop educaţional;
•  ECSD ca un criteriu de asigurare a calităţii;
•  ECSD ca mijloc de coeziune socială;
•  ECSD ca proces de schimbare continuă;
•  ECSD ca pilon al societăţii învăţării.

Următoarele recomandări privind politicile în domeniu sunt grupate în cadrul liniilor de
acţiune  menţionate mai sus.

1. ECSD ca scop educaţional

Indiferent de denumire (educaţie pentru democraţie, educaţie pentru cetăţenie sau educaţie
politică), fie că este exprimată explicit sau implicit, ECSD este prezentă în toate politicile
educaţionale din Europa. Este un scop educaţional major, introdus în special în anii '90, împreună
cu scopurile tradiţionale precum dezvoltarea personalităţii, egalitatea de şanse, alfabetizarea,
educaţia pentru sănătate sau pregătirea pentru muncă. Ca orientare generală, ECSD determină
obiectivele componentelor particulare ale sistemelor educaţionale, de ex., curriculum, formarea
profesorilor, management, cadre organizaţionale, evaluare, strategii de predare-învăţare, educaţia
adulţilor, activităţi formale şi non-formale.

Pe acest fond, pentru a face faţă aşteptărilor şi provocărilor ECSD, politicile educaţionale
ar trebui:

•  să dirijeze întregul sistem educaţional către un set de valori comune (drepturile omului,
pluralismul politic, ordinea de drept);

•  să dezvolte instrumente legislative, inclusiv reglementări guvernamentale, pentru a
sprijini ECSD;

•  să promoveze o perspectivă a învăţării permanente, bazată pe ideea că educaţia civică se
realizează pe toată durata vieţii, în orice condiţii şi în toate mediile de învăţare;

•  să promoveze o abordare pe mai multe niveluri pentru a include eu-l (învăţarea orientată
spre sine), comunitatea (a învăţa traiul împreună), societatea (a învăţa să participi) şi
politica (a învăţa să iei decizii);

•  să-şi fixeze ca scop dezvoltarea capacităţii copiilor, tinerilor şi adulţilor de a-şi exercita
drepturile şi responsabilităţile ca cetăţeni deplini;

•   să implice toate tipurile de instituţii educaţionale şi să asigure conducerea strategică a
şcolilor şi a universităţilor ca situri ale cetăţeniei;

•  să evidenţieze capacităţile esenţiale pentru cetăţenia democratică, în special aptitudinile
sociale, de comunicare, de participare şi de viaţă; să definească abilităţile în funcţie de a
şti cum să acţionezi, cum să fii, cum să trăieşti împreună şi cum să devii);



78

•  să dezvolte curriculum-ul formal pentru ECSD, fie ca disciplină separată, fie ca teme
transdisciplinare, fie ca un program integrat;

•  să promoveze educaţia civică prin ethosul şcolar, curriculum-ul informal sau ascuns ,
precum şi prin legături intense cu mediul social;

•  să folosească educaţia ca pe un mijloc în lupta împotriva violenţei, xenofobiei, rasismului,
naţionalismului agresiv şi intoleranţei religioase;

•  să promoveze cooperarea paneuropeană şi o perspectivă globală asupra ECSD.

2. ECSD ca un criteriu de asigurare a calităţii

Calitatea se referă la performanţele educaţionale efective şi la standardele de învăţare.
Ea se îmbunătăţeşte, de obicei, printr-un management şi măsuri organizatorice mai bune, printr-o
mai bună predare şi metode de învăţare, prin formarea profesorilor, controlul calităţii, investiţie
de capital, o mai bună motivaţie a învăţării şi condiţii de învăţare mai bune.

Ca un criteriu de asigurare a calităţii, ECSD introduce noi indicatori, cum sunt
diversitatea, participarea, managementul orientat către valori, aptitudinile sociale, parteneriatul şi
responsabilităţile împărtăşite. Pentru a fi concişi, din perspectiva acestor noi indicatori, politicile
educaţionale ar trebui:

•  să considere cetăţenia democratică ca o dimensiune majoră a oricărei forme de
management educaţional;

•  să includă drepturile omului ca practici curente în toate organizaţiile de învăţare (inclusiv
drepturile copiilor);

•  să încurajeze participarea efectivă a tinerilor în procesul de decizie;
•  să promoveze un sistem de răspundere multiplă a instituţiilor educaţionale, atât cu privire

la autorităţile locale, cât şi la societatea civilă şi comunităţi;
•  să se concentreze asupra competenţelor de durată, nu asupra cunoştinţelor perimate sau

asupra rezultatelor imediate la învăţătură;
•  să asigure o trecere de la învăţarea reactivă la învăţarea orientată spre sine, care acordă

prioritate proprietăţii, responsabilităţilor asumate, responsabilizării, conştiinţei de sine,
creativităţii şi motivaţiei pentru continuarea învăţării;

•  să includă educaţia pentru cetăţenie în programele de formare iniţială şi continuă a tuturor
categoriilor de cadre didactice;

•  să asigure trecerea de la modul de transmitere al predării şi modul de asimilare a învăţării,
unde curriculum-ul este ca „o cursă care trebuie alergată”, la o abordare constructivă care
acordă prioritate experienţei personale a elevilor;

•  să folosească curriculum-ul informal şi ascuns (investigaţia, reţelele, munca pe teren,
vizitele , munca la proiecte) în educaţia formală şi non-formală;

•  să includă ECSD în evaluarea formativă şi sumativă (de ex., concentrare asupra
atitudinilor şi comportamentului social);

•  să asigure acreditatarea şi recunoaşterea oficială a formării în ECSD;
•  să includă educaţia în analizele comparative ale sistemelor educaţionale (de ex., ECSD ca

indicator global al eficienţei învăţării).
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3. ECSD ca instrument al coeziunii sociale

În accepţiunea tradiţională, coeziunea socială înseamnă omogenitate (naţională, culturală,
lingvistică sau religioasă). Totuşi, globalizarea şi complexitatea crescândă a societăţilor noastre
au impus un nou tip de coeziune socială, bazată pe drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor.
Priorităţile sunt diversitatea, pluralismul, justiţia socială, bunul comun, solidaritatea,
participarea activă, valorile comune şi responsabilităţile împărtăşite. Este un tip de coeziune
socială realizată prin învăţarea cetăţeniei şi învăţarea modului de a trăi împreună.
Din această perspectivă, politicile educaţionale ar trebui:

•  să inducă ideea că fiecărui cetăţean îi revin în egală măsură drepturi şi responsabilităţi;
•  să sublinieze interesul comun, bunăstarea comună, ca şi responsabilităţile împărtăşite ale

indivizilor, ale grupurilor, ale comunităţilor şi ale naţiunilor;
•  să încurajeze calitatea de membru, participarea activă şi sentimentul apartenenţei;
•  să asigure accesul liber la toate ofertele educaţionale, fără nici o formă de discriminare;
•  să stimuleze parteneriatele, reţelele şi cooperarea la nivel local, regional, naţional şi

european;
•  să mărească gradul de conştientizare a prejudecăţilor şi discriminării şi să combată

excluderea socială prin responsabilizare, instruire şi învăţare;
•  să asigure accesul la învăţarea adulţilor legată de muncă în folosul grupurilor vulnerabile;
•  să promoveze preocuparea globală şi conştiinţa globală, ca şi receptivitatea faţă de

problemele comune;
•  să soluţioneze conflictele şi diferenţele de opinie într-o manieră non-violentă;
•  să practice dialogul, negocierea, cooperarea şi căutarea consensului în situaţiile cele mai

obişnuite;
•  să folosească organizaţia învăţării ca pe un mediu social în care oameni diverşi vin să se

cunoască unii pe alţii şi nu doar să înveţe ceva pentru propriul folos (ECSD este un mijloc
pentru a se ajunge la bunurile sociale, nu doar un scop în sine).

4. ECSD ca un proces de schimbare continuă

ECSD este o practică zilnică, în care actorii sociali se confruntă cu situaţii dificile şi
neprevăzute. Această învăţare din experienţă şi învăţare făcând ajută la mobilizarea
competenţelor şi iniţiativelor într-un proces de continuă schimbare. În consecinţă, fiecare jucător
ECSD este, în acelaşi timp, un iniţiator şi un actor al schimbării sociale.

În această dinamică ce porneşte de la bază, reforma educaţională este mai curând un
proces de schimbare continuă decât un impuls politic, transmis de la centru spre exterior. ECSD
este o abordare de jos în sus, în care practicienii iau parte activă la toate etapele inovaţiei
educaţionale.

În sprijinul acestui proces spontan de schimbare, politicile educaţionale ar trebui:
•  să-i implice nemijlocit pe practicieni în proiectarea, monitorizarea, implementarea şi

evaluarea propriilor inovaţii educaţionale;
•  să încurajeze rezolvarea problemelor sociale concrete, folosind competenţa şi experienţa

practică a practicienilor reflectivi.
•  să promoveze pedagogia alternativă şi schimbarea educaţională de jos în sus;
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•  să-i motiveze pe profesori în iniţierea schimbărilor educaţionale şi în cooperarea cu alţi
factori interesaţi în implementare şi monitorizare;

•  să dea o mai mare autonomie institutelor educaţionale, astfel încât acestea să poată
elabora forme specifice de acţiune şi de legătură cu comunitatea locală, cu societatea
civilă şi cu partenerii sociali;

•  să stimuleze şcolile ca organizaţii ale învăţării prin gestionarea schimbărilor, integrarea
inovaţiei în cultura comunităţii, fixarea priorităţilor, planificarea acţiunilor, monitorizare
şi evaluare;

•  să fructifice la maximum centrele de inovaţie ca sisteme de sprijin (proiecte pilot,
exemple de bune practici, iniţiative cetăţeneşti, şcoli magnet);

•  să promoveze iniţiativele societăţii civile, ale comunităţii pedagogice şi instituţiilor
virtuale;

•  să recunoască şi să includă în actele legislative şi documentele oficiale iniţiativele pornite
de la bazăâa sistemului, inspirate de ECSD;

•  să încurajeze formarea reţelelor, proiectelor şi activităţilor comune, ca şi comunicarea
între practicieni, experţi şi factorii de decizie.

5. ECSD ca pilon al societăţii învăţării

Societatea democratică este o societate a învăţării. Această teză porneşte de la premisa că
democraţia este un proces de învăţare continuă sau un proiect perfectibil care trebuie menţinut şi
îmbunătăţit prin educaţia civică.

Ca societate care învaţă, democraţia oferă acces larg la oportunităţi educaţionale. Ea se
bazează mai mult pe „abilitatea educaţională” decât pe statutul moştenit. Vorbim despre
societatea în care capitalul social este instrumental pentru capitalul uman care, la rândul său, este
o premisă a prosperităţii economice. Vorbim despre societatea în care învăţarea este, în acelaşi
timp, o activitate şi o valoare majoră. În fine, societatea învăţării este o societate a cunoaşterii
unde, în special datorită oportunităţilor oferite de noile tehnologii, cunoaşterea este încorporată în
orice fel de acţiune socială.

Concret, această orientare înseamnă că politicile educaţionale ar trebui:
•  să includă învăţarea ca pe o componentă de bază în orice activitate socială;
•  să asigure interacţiunea ditre activitatea cetăţenească (participare activă, exercitarea

rolurilor, dezvoltarea încrederii, rezolvarea conflictelor, medierea democratică) şi
învăţare, întărindu-se reciproc şi creând astfel un ciclu al dezvoltării;

•  să considere învăţarea o problemă a comunităţii, nu numai o opţiune şi o responsabilitate
individuală;

•  să stabilească servicii şi o îndrumare uşor accesibile, resurse şi centre de informaţii,
precum şi reţele pentru consolidarea şi extinderea ECSD;

•  să asigure parteneriatul între instituţiile educaţionale şi societatea civilă, sectoarele
economice, media, sectorul privat, alte servicii publice (în special cele care se ocupă de
implementarea drepturilor omului);

•  să promoveze receptivitatea faţă de nevoile educaţionale ale tuturor celor din comunitate;
•  să folosească noile tehnologii pentru învăţarea legată de muncă, comunicare virtuală

interactivă şi participarea activă a tuturor;
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•  să asigure pachete de informaţii şi consiliere pentru formarea vocaţională continuă, legată,
în principal, de muncă şi de nevoile de împuternicire/responsabilizare (engl.,
empowerment);

•  să deschidă instituţiile de educaţie formală către învăţarea continuă;
•  să încurajeze învăţarea incidentală şi informală prin îmbogăţirea mediilor de învăţare

cotidiene şi prin sisteme de sprijin larg accesibile;
•  să recunoască oficial iniţiativele non-formale ale ECSD , precum şi munca voluntară,

acţiunea pentru comunitate şi activităţile caritabile;
•  să includă experienţa socială şi instruirea privind dezvoltarea socială şi profesională;
•  să încurajeze sectorul industrial şi angajatorii să creeze centre de învăţare la locul de

muncă şi în întreprinderi.
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ANEXE
Tabel 1. Activităţile proiectului

Activităţi Locul Data Parteneri
Seminar pe tema „Bazele unei
democraţii vitale”

Bad Urach,
Germania

5-7 septembrie 1997 Ministerul educaţiei, tineretului şi sportului (Baden Wurttenberg)
Institutul de Stat pentru Educaţie Politică (Baden Wurttenberg)
Academia de Stat pentru formarea continuă a profesorilor (Calw)
Institutul German de cercetare pentru învăţământul la distanţă
(Tubingen)
Institutul de pregătire în domeniul comerţului, din Baden Wurttenberg
Centrul pentru Educaţia Adulţilor (Stuttgart)

Seminar de formare pe tema
„Abordări critice ale media în
educaţia civică”

Budapesta 7-12 octombrie 1997 Ministerul Educaţiei şi Culturii (Ungaria)
Centrul european pentru tineret (Budapesta)

Conferinţa internaţională
„Educaţia pentru cetăţenie într-
o societate democratică:
concepte şi competenţe de
bază”

Strasbourg 11-12 decembrie 1997 Uniunea Europeană
UNESCO
OSCE
UNESCO –BIE
IEA
CIVITAS
Fundaţia Regele Baudoin
ONG-uri

Situl din Alsacia
„Casa cetăţeanului”

Strasbourg începând din mai 1997 Asociaţia „Themis”
Primăria din Strasbourg
Universitatea Strasbourg – Centrul pentru Jurnalism

Situl scoţian pe tema „Locul:
un centru de excelenţă pentru
tineri”

Dundee începând din august
1997

Asociaţia „Arret/images”
Cluburile pentru Tineret Five

Situl portughez “Educaţia
interculturală a tinerilor”

Lisabona începând din octombrie
1997

Ministerul Educaţiei (Portugalia)
Secretariatul intercultural (Portugalia)
Asociaţia „Moinho da Juventude”
Centrul comunitar pentru tineret „Bairro do 6 de Maio”
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Situl irlandez „Parteneriatul
din Tallaght (proiect pentru
dezvoltarea comunităţii)

Tallaght
(sudul
Dublinului)

începând din 1998
(parteneriatul din
Tallaght a început în
anii 80)

Departamentul pentru educaţie (Irlanda)
Compania „Parteneriatul din Tallaght”
Autoritatea locală pentru managementul dezvoltării zonale
Camera de Comerţ
FAS (Autoritatea naţională pentru formare)
Comitetul pentru educaţie vocaţională
comunităţile locale

Situl belgian „Parlamentul de o
zi”

Belgia începând din ianuarie
1998

P&V Fund (fundaţia companiei de asigurări)
Universitatea Liberă Bruxelles

Seminar „Rolul factorilor de
decizie într-o societate
democratică”

Steinheim/
Murr
(Germania

15-17 iulie 1998 Ministerul educaţiei, tineretului şi sportului (Baden
Wurttemberg)
Institutul de Stat pnetru Educaţie Politică (Baden Wurttemberg )
Academia de Stat pentru formarea continuă a profesorilor
(Calw)
Institutul German de Cercetare pentru învăţământ la distanţă
(Tubingen)
Institutul de Instruire pentru Comerţ din Baden Wurtemberg
Centrul pentru Educaţia Adulţilor (Stuttgart )
Fundaţia Eberhard – Schock

Raportul „Concepte şi
competenţe de bază pentru
ECSD“ (Francois Audigier)

Strasbourg august 1998- mai 2000

Seminarul „Amintire şi
cetăţenie: de la locuri la
proiecte”

Delphi
(Grecia)

25-27 septembrie 1998 Centrul Cultural European (Delphi)

Seminarul de formare a
profesorilor „ Educaţia
pentru media şi educaţia
civică”

Varşovia 6-11 octombrie 1998 Consiliul Europei , Programul pentru formarea continuă a
profesorilor

Deschiderea unui site
Internet:
http//culture.coe.int/postsum
mit/citizenship

Strasbourg începând din mai 1998
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Inventar al realizărilor
Consiliului Europei în
domeniul ECSD (Etienne
Grosjean)

Strasbourg octombrie 1998

Seminarul „Participarea
democratică la educaţie şi
formare”

Lillehammer 22-24 octombrie 1998 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Cultelor (Norvegia)

Seminar cu tema: “Cultura
tinerilor, stilul de viaţă şi
cetăţenia”

Budapesta 8-13 decembrie 1998 Directoratul pentru Tineret (Consiliul Europei)
Proiectul “Cultura, creativitatea şi tinerii (Consiliul Europei)

Participarea la procesul de
consultare în elaborarea
„Declaraţiei şi programului
asupra ECSD, bazată pe
drepturile şi pe
responsabilităţile
cetăţenilor”

Strasbourg august –ianuarie 1998

Seminarul de formare
„Educaţie pentru democraţie
şi studii europene” (EDES)

Bad Urach,
Germania

Kiev

31 august – 4 septembrie
1998
14-18 decembrie 1998

Ministerul Educaţiei (Ucraina)
Institutul German de Cercetare pentru învăţământ la distanţă
(Tubingen)
CIVITAS International
Centrul pentru educaţie civică (California, SUA)

Seminarul de formare
„Educaţie pentru democraţie
şi studii europene” din
Croaţia

Bad Urach,
Germania
Opatija
(Croaţia)
Lovran
(Croaţia)

31 august – 4 septembrie
1998
25-27 martie 1999
14-18 noiembrie 1999

Ministerul Educaţiei şi Sportului (Croaţia)
Ministerul Educaţiei, tineretului şi sportului (Baden -
Wurttemberg)
Institutul de Stat pentru Educaţie Politică (Baden-Wurttemberg)
CIVITAS International
Uniunea Europeană
Institutul German de Cercetare pentru învăţământ la distanţă (
Tubingen)
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Cele patru situri ale
cetăţeniei din Quebec :
" Centrul pentru

coordonarea serviciilor
de educaţie din
Comunitatea Mauricie

" Forumul pastoral al
muncitorilor

" Cafeneaua
multiculturală a tinerilor

" Proiectul Genesis

Quebec
(Trois
Rivieres,
Quebec City,
Montreal)

începând din noiembrie
1998

Ministerul pentru Relaţiile cu Cetăţenii şi Imigraţia (Quebec,
Canada)
Reţeaua Acti-Jeunes

Situl italienesc „ Parcul
naţional de pe Coasta
Romană”

Fiumicino
(Roma)

începând din decembrie
1998

Ministerul Educaţiei şi Ministerul Mediului din Italia
Europa Ludens
Programul Socrate (UE)
Şcolile din reţeaua Tirreno

Seminarul de formare
„Educaţie pentru democraţie
şi studii europene”din
Slovacia

Wittemberg
(Germania)

25-27 aprilie 1999 Ministerul Educaţiei (Slovacia)
CIVITAS International
Universitatea Comenius (Bratislava)
Institutul German de Cercetare pentru învăţământ la distanţă
(Tubingen)

Seminarul „ Societatea
civică”

Bad Urach
(Germania)

29-31 martie 1999 Landeszentrale fur politische Bildung
Centrul EPI ( Moscova)
Academia societăţii civice (Moscova)

Studiu asupra conceptelor şi
practicilor ECD (Jean-Marie
Heydt)

Strasbourg septembrie 1998- martie
1999

485 de ONG-uri

Seminarul de formare
„Educaţie pentru democraţie
şi studii europene”din
România

Timişoara
(România)

15- 18 aprilie 1999 Ministerul Educaţiei ( România)
Institutul Intercultural Timişoara
CIVITAS International
Institutul German de Cercetare pentru învăţământ la distanţă
(Tubingen)

Conferinţa inter-regională Moscova 17-19 mai 1999 Asociaţia federală “Educaţia civică”
Ziarul “Revista profesorilor”



86

„Educaţia civică în Rusia, în
pragul noului mileniu”

Federaţia americană a profesorilor

Compendiu de bune practici
în ECSD

Strasbourg iunie – decembrie 1999 Persoane de contact în fiecare din statele membre

Reţeaua internaţională „
Educaţie pentru democraţie,
drepturile omului şi
toleranţă”

Proiect
multinaţional

începând din mai 1999 Fundaţia Bertelsmann

Conferinţă asupra siturilor
cetăţeneşti

Santander
(Spania)

3-5 iunie 1999 Ministerul Educaţiei şi Culturii (Spania

„Învaţă să înveţi”: seminar
de inaugurare a sitului
cetăţeniei din Bulgaria

Velingrad,
Bulgaria

8-10 iulie 1999 Centrul pentru învăţământ deschis (Sofia)
Cele patru comisii regionale pentru înţelegere interculturală
(Bulgaria)

Seminar de formare
privind drepturile omului

Moscova septembrie 1999 ADACS
Fondul Cultural

Atelier: „Strategia pentru
dezvoltarea siturilor
cetăţeniei în sud-estul
Europei”

Strasbourg 30 septembrie – 1
octombrie 1999

Seminarul
„Resposabilitatea: concepte
şi practici”

Delphi
(Grecia)

14-18 octombrie 1999 Centrul Cultural European (Delphi)

Seminar de formare asupra
parteneriatului

Sevres
(Franţa)

28- 30 octombrie 1999 Ministerul Educaţiei (Franţa)
Programul de formare continuă a profesorilor (Consiliul
Europei)

Seminarul de formare
„Media şi educaţia civică”

Budapesta 27-31 octombrie 1999 Ministerul Culturii şi Educaţiei (Ungaria)
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Atelier de formare pentru
educaţia pentru drepturile
omului

Bosnia şi
Hercegovin
a

octombrie-noiembrie
1999

Sesiunea de brainstorming
„ECSD şi excluderea
socială”

Strasbourg 15-16 noiembrie 1999

Studiul abordărilor formării
în ECSD (Karlheinz Durr,
Vedrana Spajic-Vrkas şi
Isabel Martins)

Strasbourg iunie-ianuarie 2000

Situl spaniol „Cetăţenia
democratică şi dezvoltarea
socio-culturală”

Cueto
(Santander)
Cornella de
Llobregat
(Barcelona),
Torrejon de
Ardoz
(Madrid)

începând din
noiembrie 1999

Ministerul Educaţiei şi Culturii (Spania)
Autorităţile locale şi regionale
Crucea Roşie din Spania

Situl croat asupra educaţiei
cetăţeneşti în şcoli

Zagreb începând din
noiembrie 1999

Ministerul Educaţiei şi Sportului (Croaţia)

Studiul „ECD şi coeziunea
socială” de Jean Marie
Heydt

Strasbourg noiembrie 1999

Conferinţa „Educaţie pentru
cetăţenia democratică:
metode, practici şi strategii”

Varşovia 4-8 decembrie 1999 Ministerul Educaţiei (Polonia) UNESCO
Uniunea Europeană
Centrul pentru Educaţie Civică (Varşovia)

Sinopsis al bunelor practici,
modelelor şi proiectelor
pentru ECCD în Europa

Bad Urach
(Germania)

iunie-decembrie 1999 Institutul pentru Educaţie Politică (Baden –Wurttemberg)
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(Karlheinz Durr şi Markus
Dreher)
Adunare a siturilor asupra
„Conceptele din perspectiva
practicilor. Finalizarea
Proiectului ECSD”

Sinaia
(România)

8-10 aprilie 2000 Ministerul Educaţiei (România)
Universitatea Mării Negre

Atelierul „Apa, resursele şi
coeziunea socială”

Fiumicino
(Roma)

23-25 martie 2000 Ministerul Educaţiei (Italia)

Conferinţa finală Strasbourg 14-16 septembrie 2000



89

Tabelul 2: Activităţi în statele membre asociate la Proiectul ECCD

ACTIVITĂŢI LOCUL DATA PARTENERI
Seminarul de formare a
profesorilor „Cetăţeanul şi
Constituţia: fundamentele
democraţiei”

Zagreb februarie 1998 Ministerul Educaţiei şi Sportului (Croaţia)

Seminarul „Educaţia civică:
de la curriculum la formarea
profesorilor”

Vilnius martie 1998 Ministerul Educaţiei (Lituania)
UNESCO

Conferinţa „Pace, stabilitate
şi democraţie în sud-estul
Europei”

Graz noiembrie 1998 Ministerul Educaţiei (Austria)
Kulturkontakt (Austria)
Procesul Royaumont
Uniunea Europeană

Conferinţa „ECSD în
şcoală”

Lisabona 18-19 mai 1999 Ministerul Educaţiei (Portugalia)
UNESCO
Uniunea Europeană
Organizaţia Statelor Latino-Americane

Seminarul „Societatea
civică”

Bad Urach
(Germania)

29-31 martie 1999 Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (Baden -
Wurttemberg)
Institutul de Stat pentru Educaţie Politică (Baden -
Wurttemberg)
Centrul EPI (Moscova)
Academia pentru Societatea Civică (Moscova)

Seminarul „Democraţia:
2000-Anul dezvoltării”

Copenhaga 23-24 august 1999 Consiliul Nordic al Miniştrilor (FOVU)
Asociaţia Nordică pentru Educaţia Adulţilor

Seminarul „VET şi
societatea civilă”

Mavrovo
(FYROM)

9-11 septembrie 1999 Ministerul Educaţiei (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
Fundaţia Europeană pentru Formare
Kulturkontakt (Austria)
Institutul pentru o societate deschisă
OSCE
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Simpozionul „Trăind
împreună în acelaşi spaţiu”

Neuchatel
(Elveţia),

14 septembrie 1999

Congresul Internaţional
„Educaţia interculturală”

Jyvaskyla
(Finlanda)

16-18 septembrie Agenţia pentru Educaţie Naţională (Finlanda)
Universitatea din Jyvaskyla

Studiu asupra Educaţiei într-
o societate democratică

Viena 18-19 octombrie
1999

Ministerul Educaţiei, (Austria)

Conferinţa naţională
„Dezvoltarea cetăţeniei
globale: ridicarea
standardelor”

Londra 4 noiembrie 1999 Departamentul pentru Educaţie şi Angajare (Marea Britanie)
Biroul Central (Marea Britanie)

Seminar de lucru asupra
Fundaţiilor europene pentru
Economie socială

Bruxelles 8-9 noiembrie 1999 Comisia Europeană
Confederaţia Europeană a Sindicatelor
Fundaţia MACIF
Fondul P& V
Institutul de Studii Politice (Leeds)
Centrul pentru Studii Sociale (Barcelona)

Seminarul „Educaţia civică
în noile democraţii”

Ljubljana 25-27 noiembrie
1999

Minsiterul Educaţiei (Slovenia)

Conferinţa internaţională
asupra sud-estului Europei
„Cooperare educaţională
pentru pace, stabilitate şi
democraţie”

Sofia 12-14 noiembrie
1999

Ministerul Educaţiei (Bulgaria)
Procesul Graz / Pactul de stabilitate
Uniunea Europeană
Kulturkontakt (Austria)
Institutul pentru o Societate Deschisă
Banca Mondială
UNESCO

Conferinţa „Internet-ul şi
cetăţeanul care învaţă”

Zurich 28 martie 2000 Oficiul Federal pentru Educaţie şi Ştiinţă (Elveţia)
Reţeaua Şcolilor Europene
Uniunea Europeană
World-didac
Proiectul pentru o societate informaţională (Elveţia)
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Conferinţa internaţională
„Noile democraţii şi
educaţia pentru drepturile
omului”

Enschede
(Olanda)

18-21 iunie 2000 Fundaţia Naţională Olandeză pentru Dezvoltarea Curriculum-
ului (SLO)
CIDREE

Întâlnirea „Cetăţenii şi
excluderea socială”

Londra 7-10 iulie 2000 Societatea pentru promovarea economiei sociale (SASE)
Şcoala Economică din Londra
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Tabelul 3: Activităţi inter-sectoriale

•  CC – HER
- cinci studii elaborate sub auspiciile proiectului „Studii europene pentru o cetăţenie democratică”;
- Colocviul „Conceptele, fundamentele şi premizele unei cetăţenii democratice europene” (Luxemburg, 4-5 decembrie

1998);
- Colocviul „Studii europene pentru o cetăţenie europeană” (Strasbourg, 15-16 octombrie 1998);
- Atelierul „Ştiinţele sociale şi provocările tranziţiei” (Bled, 11-13 iunie 1998);
- întâlnire a proiectului „Universităţile ca situri cetăţeneşti” (Strasbourg, 10-11 februarie 2000).

•  Program de formare continuă a profesorilor (majoritatea seminariilor de formare organizate în perioada 1998-2000 au fost
dedicate ECSD)

•  Politici pentru o Europă multilingvistică şi multiculturală
- Conferinţa „Diversitatea lingvistică pentru o cetăţenie democratică” (Instruck, 10-12 mai 1999) şi acţiunile succesive

conferinţei.
•  Învăţarea şi predarea istoriei secolului XX

- Seminar: „Trăind împreună în acelaşi spaţiu” (Neuchatel, 1-4 septembrie 1999);
- Simpozion: „Utilizarea şi abuzul de istorie: responsabiliatea şcolilor în ceea ce priveşte învăţarea şi predarea istoriei”

(Oslo, 28 iunie - 1 iulie 1999).
•  Legături şi schimburi între şcoli

- Proiectul pilot „Toată lumea poate face ceva: participarea în şi prin şcoli”;
- Proiectul „Schimbări democratice în şcoli” (Albania).

•  Măsuri pentru formarea încrederii
- activităţi de instruire în Slavonia de Est;
- situri cetăţeneşti în sud-estul Europei.

•  Directoratul Afacerilor sociale şi Economice – legat de problema prioritară „Cetăţenia şi coeziunea socială”
•  Directoratul pentru tineret

- Conferinţa de la Bucureşti a Miniştrilor Tineretului din Europa;
- Seminarul „Cultura, stilul de viaţă al tinerilor şi cetăţenia„ (Budapesta, decembrie 1998), organizat de Proiectul ECSD,

Directoratul pentru Tineret şi proiectul „Cultura, creativitatea şi tinerii”
- Proiecte de cercetare asupra educaţiei interculturale;
- Masa rotundă „Noi forme ale participării tinerilor„ (Biel, 4-6 mai 2000) – în cooperare cu Comisia Federală Elveţiană

pentru Tineret şi CORECHED (Consiliul de Coordonare Naţional pentru Cercetarea în Educaţie – Elveţia)
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•  Drepturile omului
- „Conferinţa Europeană împotriva rasismului„ (11-13 octombrie 2000).

•  Adunarea Parlamentară
- audiere comună Adunarea Parlamentară – Parlamentul European asupra educaţiei în media (Bruxelles, 23 martie 2000).

•  Centrul Nord-Sud
- Seminarul „Educaţia Globală„ (6-8 decembrie 2000) ca o activitate succesivă la Conferinţa ECSD de la Varşovia,

decembrie 1999.
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Tabelul 4. Definiţii ale cetăţeniei

•  „Cetăţenia este un statut conferit tuturor acelora care sunt membri deplini ai unei comnităţi. Toţi cei care posedă statutul de
cetăţean sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile pe care statutul le conferă. Nu există principii universale pentru a
determina care sunt acele drepturi şi obligaţii, dar societăţile în care cetăţenia este o instituţie în dezvoltare creează o imagine a
cetăţeniei ideale spre care poate tinde realizarea…Cetăţenia cere un simţ direct al calităţii de membru al comunităţii, bazat pe
loialitatea pentru o civilizaţie care este comună. Este loialitatea oamenilor liberi, înzestaţi cu drepturi şi protejaţi de o lege
comună„ (Marshall)1.

•  „Cetăţenia nu este doar un anumit statut, definit printr-un set de drepturi şi responsabilităţi. Ea este, de asemenea, o identitate, o
expresie a calităţii de membru al unei comunităţi politice” (Kymlicka şi Norman)2.

•  „Cetăţenia înseamnă implicarea în activităţi publice a acelora care au drepturile cetăţenilor” (Barbalet)3.
•  „Cetăţenia este un concept complex şi multidimensional. El constă din elemente juridice, culturale, sociale şi politice şi oferă

cetăţenilor cu drepturi şi obligaţii definite un sens al identităţii şi legături sociale” (Ichilov)4.
•  „Cetăţenia priveşte relaţiile politice dintre individ şi Stat” (Janowitz)5.
•  „Cetăţenia este lupta paşnică într-o sferă publică, care este „dialogică” (Habermas)6.
•  „Cetăţenia priveşte legalităţile de împuternicire şi expresia lor politică în organizaţiile de stat democratice” (Turner)7.
•  „Cetăţenia este un concept non-economic care implică atât practicarea drepturilor fundamentale sau civile, cât şi a drepturilor

de calificare (drepturi politice şi sociale)” (Dahrendorf)8.
•  „Cetăţenia este practicarea unui cod moral – un cod care se preocupă de interesele altora – întemeiat pe auto-dezvoltare şi

cooperare voluntară, mai curând decât puterea coercitivă represivă a intervenţiei Statului„ (Hayek)9.

1. T.H.Marshall – Class, Citizenship and Social Development, Chicago, University of Chicago Press, 1973.
2. W. Kymlicka, W Norman Return to the Citizen: A Survey of Recent work on Citizenship Theory. In: R. Besner (ed.) Teorizing Citizenship, State University

of New York Press, 1995, p. 301.
3. J.M. Barbalet Citizenship: Rights, Struggle and Class Inequality, Minneapolis, Universiy of Minnesota Press, 1988.
4. O.Ichilov , Patterns of Citizenship in a Changing World. In: O. Ichilov (ed.) Citizenship and Citizenship Education in a Changing World, London, The

Woburg Press, 1998, p-11.
5. M. Janowitz The Reconstruction of Patriotism. Education for Civic Consciousness, Chicago, The University of Chicago Press, 1983.
6. J. Habermas The Structural Transformation of the Public Sphere, Oxford, Polity Press, 1994.
7. B. S. Turner Citizenship and Social Theory, London, Sage, 1993.
8. R. Dahrendorf, Citizenship and Beyond: The Social Dynamics of an Idea. Social Research, 1994, vol. 41.
9. F. Hayek Studies in Philosophy , Politics and Economics, London, Routledge, 1967.
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Tabelul 5. Proiectul ECSD: competenţe de bază pentru ECSD

Veldhuis (1997)Întâlnirea consultativă a ECSD
(1996) Pachet minim Pachet maxim Audigier (1998)

Cunoştinţe
•  modul în care funcţionează

democraţia şi instituţiile
democratice

•  procesele politice, juridice
şi financiare

•  drepturile, libertăţile şi
responsabilităţile
cetăţenilor

•  contextul cetăţeniei
democratice

•  contextul european şi
internaţional

Cunoaşterea,
aprofundarea:
•  conceptelor democraţiei
•  conceptelor cetăţeniei

democratice
•  funţionării democraţiei

(incl. societatea civilă)
•  influenţei societăţii

asupra indivizilor
•  luării deciziilor politice
şi legislaţia

•  drepturilor şi obligaţiilor
cetăţenilor

•  rolului partidelor politice
şi ale grupurilor de
interese

•  opţiunilor pentru
participarea la luarea
deciziilor

•  cum să influenţezi luarea
deciziilor

•  problemelor politice
curente

Dimensiunea politică/legală
•  conceptul de democraţie
•  conceptele cetăţeniei

democratice
•  structurile politice şi

procesele de luare a
deciziilor la nivel naţional şi
internaţional/european ,
sisteme de vot, partide
politice, grupuri de presiune

•  participare politică şi forme
de participare (demonstraţii,
scrierea de scrisori către
presă etc)

•  istoria şi fundamentele
societăţii civile, valorile
democratice, drepturile
omului în Europa etc.

•  a fi la curent cu problemele
politice curente, inclusiv
integrarea europeană şi
politica internaţională

•  relaţii internaţionale,
organizaţii internaţionale şi
legislaţia

•  rolul media
•  sistemul juridic

Competenţe cognitive
•  competenţe cu caracter

legal şi politic: cunoştinţe
referitoare la regulile vieţii
în colectiv, cunoştinţe
referitoare la puterile dintr-o
societate democratică,
cunoştinţe despre instituţiile
democratice publice şi
regulile care guvernează
libertatea şi acţiunea

•  cunoştinţe despre lumea de
azi

•  competenţe cu caracter
procedural: capacitatea de a
discuta (dezbate),
capacitatea de a reflecta
(reexamina acţiuni şi
argumente)

•  cunoaşterea principiilor şi
valorilor drepturilor omului
şi cetăţeniei democratice
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•  bugetul de stat
Valori

•  valoarea egală a tuturor
fiinţelor umane

•  respectul faţă de sine şi faţă
de alţii

•  libertatea
•  solidaritatea
•  toleranţa
•  înţelegerea
•  curajul civic

Atitudini/opinii
•  interesul pentru treburile

sociale şi politice
•  identitatea naţională
•  asupra democraţiei
•  despre cetăţenia

democratică
•  încrederea politică
•  eficacitatea politică
•  autodisciplina
•  loialtatea
•  toleranţă şi

recunoaşterea propriilor
prejudecăţi

•  respectul pentru alţi
indivizi

•  valoarea civilizaţiei
europene

•  valorile pe care se
întemeiază Europa
(democraţia/justiţia
socială/drepturile omului)

Dimensiunea culturală
•  rolul informaticii şi al mass

media
•  experienţa interculturală /

experienţa diferitelor culturi
•  patrimoniul cultural

naţional şi patrimoniul
cultural european comun

•  preponderenţa anumitor
norme şi valori

•  istoria naţională
•  combaterea rasismului şi

discriminării
•  conservarea mediului

înconjurător

Competenţe morale şi
opţiunea pentru o valoare
•  libertate
•  egalitate
•  solidaritate

Abilităţi
•  soluţionarea conflictelor într-

o manieră non-violentă
•  a şti cum să argumentezi şi

să-ţi aperi punctul de vedere
•  să fii capabil de a interpreta

argumentele altora
•  să ştii cum să optezi, să

grupezi alternativele şi să le

Abilităţi intelectuale
•  culegerea şi asimilarea

informaţiilor politice prin
diverse media

•  abordarea critică a
informaţiilor, politicilor,
viziunilor

•  aptitudini de comunicare
(a fi capabil să raţionezi,

Dimensiunea socială
•  combaterea izolării sociale
şi excluderii sociale

•  protejarea drepturilor
omului (în general)

•  strângerea laolaltă a
diferitelor grupuri ale
societăţii (de ex., minorităţi
naţionale şi grupuri etnice)

Capacităţi de acţiune
(competenţe sociale)
•  capacitatea de a trăi

împreună
•  de a coopera
•  capacitatea de a soluţiona

conflicte în concordanţă cu
principiile dreptului
democratic
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supui unei analize morale
•  cum să-ţi asumi

responsabilităţile împărtăşite
•  cum să stabileşti relaţii

constructive şi non-represive
cu alţii

•  cum să dezvolţi o minte
critică şi să compari modelele
cu adevărul

să argumentezi şi să-ţi
exprimi propriile păreri)

•  să descrii procese,
instituţii, funcţii, scopuri
etc.

•  să recurgi la soluţionarea
non-violentă a conflictelor

•  să-ţi asumi
responsabilitatea

•  aptitudinea de a judeca
•  fixarea opţiunilor, luarea

de poziţie
Abilităţi participative
•  influenţarea politicilor şi

deciziilor (trimiterea de
cereri, lobby)

•  formarea de coaliţii şi
cooperarea cu organizaţii
partenere

•  participarea la discuţii
politice

•  participarea la procesele
sociale şi politice
(înscrierea ca membru
într-un partid politic,
grupuri de interese,
votare, scrierea de
scrisori, demonstraţii etc).

•  sensibilitate faţă de
probleme sociale,de ex.,
situaţia grupurilor sociale şi
etnice

•  elaborarea modelelor
sociale ale viitorului

•  a depune eforturi pentru
atingerea egalităţii între sexe

•  consecinţele sociale ale
societăţii informaţionale

•  diferenţele în protecţia
socială, bunăstare, grad de
instrucţie, sănătate la nivel
global

•  siguranţa naţională şi
internaţională

Dimensiunea economică
•  aspecte ale economiei de

piaţă
•  provocările cooperării

economice europene şi
globale

•  îmbunătăţirea calificărilor
vocaţionale

•  integrarea grupurilor
minoritare în procesul
economic (discriminare
pozitivă)

•  combaterea provocărilor
globalizării prin metode şi
strategii inovatoare

•  diferite situaţii de muncă
europene

•  capacitatea de a lua parte la
dezbateri publice
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•  aspecte ale ocupării forţei
de muncă/şomajului

•  principiile legislaţiei
muncii

•  mecanisme ale pieţei unice
europene

•  aspecte ecologice ale
economiei globale

•  consecinţele sociale ale
schimbărilor în economia
lumii

•  drepturile consumatorului
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Tabelul 6: Locul ECSD în curriculum-ul formal, în Europa

Tara Terminologia Nivelul
educational

Abordarea Timpul alocat

Austria Educaţie civică

Educaţie civică

toate clasele şi toate
disciplinele

şcolile tehnice şi vocaţionale
începând cu clasa a 9-a

principiul educaţiei
integrate

disciplină separată 2-4 ori pe săptămână (repartizate
pe durata ultimilor doi ani de
şcoală)

Albania Educaţie pentru cetăţenie

Cunoştinţe despre societate

primar

secundar

disciplină separată

disciplină separată
Belarus Studii sociale secundar (clasele 5-11) disciplină separată 2-4 ore pe săptămână
Belgia –
Comunitatea
Flamandă
Belgia-
Comunitatea
Franceză

Educaţie pentru cetăţenie

Educaţie civică

primar şi secundar

primar (clasele 3-6)

abordare trans-
curriculară

disciplină separată 1 oră din cele 28 de ore pe
săptămână

Bulgaria Educaţie civică

Instruire civică

primar şi secundar (clasele 1-
12)
secundar (clasele 7-8)

abordare trans-
curriculară
disciplină separată 1 oră/săptămână

Croatia Drepturile omului şi
educatie civica

elementar (clasele 1-8)

secundar (clasele 9-12)

disciplină separată

disciplină separată

1-2 ore/saptămână

Republica
Cehă

Educaţie civică

Ştiinţe sociale şi educaţia
pentru o conştiinţă
cetăţenească

primar (clasele 6-9)

secundar (clasele 12-13)

disciplină separată

integrată în ştiinţele
sociale, educaţia
ecologică şi filozofie

1-2 ore/săptămână

2 ore/săpt Curriculum-ul
Naţional; 1 oră/săpt.
(Curriculum-ul de bază)

Anglia Educaţie civică primar Disciplină opţională la decizia şcolii
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secundar şi transcurricular
Estonia Educaţie civică şi

dezvoltarea identităţii
primar

secundar (clasele 8-9)

secundar (clasa a 12-a)

integrată în educaţia
socială (clasele 1-3)
şi educaţia
comunitară (clasa a
4-a)
ca parte a istoriei,
economiei şi
educaţiei drepturilor
omului
integrată şi tratând
probleme globale

Finlanda Competenţe sociale

Studii sociale, combinate
cu istoria

primar (clasele 1-6)

secundar
(clasele 7-9)

abordare integrată

teme transcurriculare

Franta Educaţia civică integrată în
disciplina „Descoperirea
lumii”
Educaţia civică legată de
istorie şi geografie

primar

secundar

disciplină separată, în
trunchiul comun şi
integrat
disciplină separată, în
trunchiul comun şi
integrat

4 oredin cele 26 de ore pe
săptămână

3-4 ore/săpt. din cele 26 de ore
pe săptămână

Germania Educaţie civică

Studii sociale legate de
istorie, geografie şi
economie

primar (clasele 7-8)

secundar

disciplină separată

opţional, curs integrat

1 oră/săptămână

Grecia Educaţie socială şi politică

Elemente ale guvernării
democratice

primar (clasele 5-6)

secundar inferior (clasa a 9-
a)

disciplină separată

disciplină separată şi
socializare politică
integrată (abordare
transcurriculară)
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Ungaria Aria curriculară „Om şi
societatea”

Om şi societate, cursuri
specifice de ştiinţe sociale
şi educaţie civică (clasele
7-8), educaţie civică şi
economie (clasele 9-10)

primar (clasele 1-6)

secundar

trunchiul comun şi
abordare integrată

trunchiul comun şi
abordare integrată

4 - 7 % din timpul alocat
activităţii didactice

10 - 14 % din timpul alocat
activităţii didactice

Irlanda Educaţie civică, socială şi
politică

Educaţie civică

primar

secundar

activităţi
transcurriculare

disciplină obligatorie
Un curs pe an (70 ore în decurs
de trei ani ai ciclului secundar
inferior)

Italia Ştiinţe sociale

Educaţie civică legată de
istorie şi geografie

primar

secundar

trunchiul comun,
abordare integrată
trunchiul comun,
abordare integrată 4 ore/săpt.

Letonia Educaţia civică secundar (clasa 9-a) disciplină separată 1-2 ore/săpt.
Lituania Principii ale societăţii

civile
gimnaziu
(clasele 7-8 şi a 9-a)

disciplină separată
parte a disciplinelor
istorie,filosofie,
educaţie morală şi
religie

1-2 ore/săpt.

Olanda Structuri sociale şi
competenţe de viaţă

Educaţie civică şi studii
sociale

primar

secundar

trunchiul comun,
abordare integrată

trunchiul comun,
abordare integrată

80 - 100 ore pe an

180 ore în decurs de trei ani
(pentru vârsta de 12 la 15 ani)
2 la 4 ore / săpt. (vârsta 16 la 18
ani)

Portugalia Programul de educaţie
civică pentru participarea
la instituţiile democratice

secundar (clasele 7-9) Obligatoriu,
transcurricular
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România Educaţie civică

Cultură civică

primar (clasele 3-4)

secundar (clasele 7-8)

disciplină separată

disciplină separată

1-2 ore/săpt.(una obligatorie)

1-2 ore/săpt.(una obligatorie)
Slovacia Educaţie civică

Ştiinţa societăţii

primar (clasele 6-9)

secundar (clasele 9-11)

disciplină separată
(obligatorie)
disciplină separată

1 oră/săptămână.

Spania Cunoştinţe despre mediul
natural, social şi cultural

Educaţia civică, legată de
istorie, geografie şi
ştiinţele sociale

primar

secundar

opţional, integrat

opţional, separat şi
integrat

170 ore pe an

3 ore/săptămână

Suedia Ştiinţe sociale

Ştiinţe sociale incluzând
istoria, gepografia şi
studiile sociale

primar

secundar

opţional, integrat

integrat, în afara
trunchiului comun

885 ore în decurs de 9 ani de
învăţământ obligatoriu
885 ore în decurs de 9 ani de
învăţământ obligatoriu

Elveţia Studii sociale primar şi secundar opţional, integrat
Ucraina Omul şi societatea secundar (clasele 9-11) disciplină separată

parte a curriculum-
ului pentru istorie şi
geografie

1 oră/ săptămână
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